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Úvod 

„SAMI TOHO ZVLÁDNEME TAK MÁLO, ALE KDYŽ SE SPOJÍME, ZVLÁDNEME 

COKOLIV.“ 

HELEN KELLER (1880 – 1968) 

 

Narození dítěte do rodiny je významným momentem, který změní celý dosavadní život 

rodiny. Zrodil se nový člověk, a ten bude od prvopočátku potřebovat pomoc při objevování 

našeho světa. Dítě přece nezná náš svět, naše zvyky, náš jazyk. Představme si, že je to 

mimozemšťan, který ztroskotal na zemi a hledá pomoc, péči, jistotu, lásku a porozumění 

a vybral si dvojici lidí, aby se stali jeho průvodci na pouti po zemi. 

Devět měsíců spokojeně plulo v teplé, měkké a útulné kajutě. Ovšem pak se plavba 

zdramatizovala a dítě bylo nuceno opustit své bezpečné místo a ocitlo se někde, kde je 

světlo, chlad a ruch. Konec bezpečí, konec jistoty a konec klidného plutí. Zrodil se nový 

život. 

Rodiče narození svého potomka s láskou a trpělivostí očekávají. Dny zbývající do jeho 

narození se pomalu vlečou a nedočkavost rodičů každým okamžikem roste. A jednoho dne 

si měkký, bezbranný uzlíček nesou hrdě domů. Doma se s ním mazlí, s láskou starají 

a s nadšením očekávají první úsměv, první pohled, první zoubek, první krok a v neposlední 

řadě také první slovo. 

Ovšem je plno dětí, a bohužel jich přibývá, které se při plavbě či ztroskotání nebo za svůj 

krátký dosavadní život „zranily“ a nesou si svoje postižení sebou mnohdy i celý život. 

I u těchto dětí rodiče dlouho očekávají první úsměv, první krok, první slovo, první větu. 

Někdy však marně. Tito rodiče se s tím jen s velkou obtíží vyrovnávají a překonávají 

vzniklou tíživou situaci. 

I já jsem se před několika měsíci stala hrdou matkou. Tato role mě pomohla pochopit 

radosti, ale i strasti tak velkého okamžiku jako je narození dítěte. Neustálé obavy a strach 

jsou ovšem nahrazovány láskou, pýchou a radostí z každého pokroku, z každého slova, 

z každého údivu, …. 
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Cílem práce je analyzovat problematiku narušené komunikační schopnosti u dětí 

s kombinovaným postižením vzdělávaných v předškolním zařízení. 

Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na vymezení základních pojmů, jako jsou 

komunikace, vybrané druhy kombinovaného postižení s návazností na symptomatické 

poruchy řeči a na předškolní vzdělávání a jeho sounáležitosti. 

Praktická část je věnována kazuistikám šesti dětí s kombinovaným postižením. Empirická 

část bakalářské práce je zpracována na základě anamnestického šetření, analýzy odborné 

dokumentace, vstupní pedagogické diagnostiky, pozorování dětí, rozhovorů, individuální 

a skupinové práce a závěrečné pedagogické diagnostiky. Šetření se zaměří na problematiku 

symptomatických poruch řeči dětí s kombinovaným postižením a rozvoj komunikace. 
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1. Komunikace 

„Člověk je tvor společenský, je schopen s ostatními lidmi komunikovat. Různé formy 

dorozumívání a sdělování potřebuje každá živá bytost; člověka spojujeme se sociální 

komunikací.“ (Klenková, 2006, s. 25) 

Pojem komunikace nemá jednotnou a ustálenou definici. Sovákova (2000, s. 160) definice 

zní, je to „… obecně lidská schopnost užívat výrazových prostředků k vytváření, udržování 

a pěstování mezilidských vztahů. Komunikace se uskutečňuje sdělovacím procesem, jímž 

individuum vzhledem k jiným lidem projevuje své city (složka projevová), svou vůlí (složka 

vybavovací), své myšlenky (složka dorozumívací).“ 

Nebo Neubauer (2007, s. 9) ji ve své knize definuje takto: „Řečová komunikace je proces, 

v němž jsou mezi účastníky předávány informace, zahrnuje motivovaný záměr, výběr 

prostředků a jejich užití – dále příjem informace, její zpracování, rozumění obsahu 

a tvorbu odpovědi.“ 

 

1.1 Verbální a neverbální komunikace 

I když v komunikaci hraje hlavní roli verbální projev, dorozumíváme se i jinými 

prostředky. Podstatnou část sebevyjádření nesou prostředky neverbální komunikace. 

Verbální i neverbální komunikace osob jsou druhy komunikace sociální. 

Do skupiny verbální (slovní) komunikace spadají všechny komunikační procesy, které se 

realizují za pomoci mluvené nebo psané řeči. Verbální komunikace má velkou sociální 

relevanci. Rozhovory, diskuse, slovní hádky, pomluvy a další zaujímají v lidském 

sociálním životě centrální pozici. 

Slova (verbální komunikace) ovšem nejsou jediným sdělovacím prostředkem. Při 

komunikaci využíváme i mimoslovní prostředky. Potom se hovoří o tzv. neverbální 

komunikaci (nonverbální, neslovní, mimoslovní), která v sobě zahrnuje veškeré 

dorozumívací prostředky neslovní podstaty. Mezi ně patří pohled (řeč očí), mimika (výraz 

obličeje), kinestetika (pohyby hlavou, rukou, nohou, způsob chůze), gestika (gesta), 

haptika (doteky), proxemika (přiblížení či oddálení), úprava zevnějšku a životního 

prostředí. (Klenková, 2006, s. 29 – 32, s. 206) 
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1.2 Komunikační schopnosti, dovednosti, kompetence 

Komunikační schopnosti 

Komunikace představuje jednu z nejdůležitějších lidských schopností. Komunikační 

schopnost je schopnost vědomě používat jazyk jako složitý komunikační systém znaků 

a symbolů ve všech formách. (Lechta in Klenková, 2006, s. 26). Pokud dojde k narušení 

komunikační schopnosti, může to vést k mnohým překážkám v edukaci a socializaci 

jedince. (Klenková, 2006, s. 9) 

Komunikační dovednosti 

Dvořák (1998, s. 42) uvádí, že dovednost je „cvikem získaná motorická n. myšlenková 

struktura umožňující kvalitní a rychlé provádění určité činnosti“. 

Komunikační kompetence 

„Komunikační (komunikativní) kompetence – soubor jazykových znalostí a dovedností 

umožňujících mluvčímu realizovat různé komunikační potřeby, a to přiměřeně k situaci, 

charakteristikám posluchačů aj. Zahrnuje též uplatňování sociokulturních pravidel 

komunikace.“ (Průcha, Walterová a Mareš, 1998, s. 112) 

 

1.3 Vývoj řeči dítěte předškolního věku 

Předškolní věk je doba mezi 3 a přibližně 6 rokem dítěte. Charakteristickým znakem 

tohoto období je postupné osamostatňování se a rozvoj aktivit, které mu umožní se uplatnit 

a prosadit ve skupině vrstevníků. S tím je vázáno osvojování si správných norem chování, 

znalost obsahu rolí i přijatelná úroveň komunikační dovednosti. 

Právě v této době se verbální kompetence zdokonalují nejen v obsahu, ale i ve formě. Děti 

se učí mluvit prostřednictvím nápodoby verbálního projevu dospělých lidí (případně 

starších dětí), s nimiž žijí a komunikují. Nápodobou se učí i gramatická pravidla. Mladší 

školáci ještě užívají gramatická pravidla rigidně a dělají v nich chyby, které svědčí 

o relativně pomalém rozvoji jazykového citu. Od čtyř let děti začínají mluvit v delších 

a složitějších větách, později v souvětích. Stále však dělají chyby, zvláště když vyjadřují 

různé časové vztahy. 
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Z hlediska rozvoje poznávacích procesů je významnou složkou řečového vývoje 

tzv. egocentrická řeč, která není primárně určena pro jinou osobu. Bývá spojena 

s myšlením. Egocentrická řeč později přechází na úroveň vnitřní řeči. (Vágnerová, 2000, 

s. 102 - 114) 

Třetí rok života je důležitým stadiem logických pojmů. V tomto stadiu se označení dosud 

úzce spjatá s konkrétními jevy postupně abstrakcí (zevšeobecňováním) stávají všeobecným 

označením čili slovem s určitým obsahem. Při těchto náročných myšlenkových operacích 

dochází často k těžkostem a k vývojovým obtížím v řeči (opakování hlásek, slabik, slov, 

zarážky v řeči apod.), které jsou právě okolo 3. roku časté.  

Na přelomu 3. a 4. roku dítě vyjadřuje svoje myšlenky zpravidla obsahově i formálně 

s dostatečnou přesností. Další vývoj se více týká kvantitativní stránky osvojovaných 

nových slov, prohlubování a zpřesňování obsahu slov a gramatických forem a rozšiřování 

slovní zásoby. (Klenková 2000, s. 12 - 13) 

Vyštejn (1991, s. 11 – 12) uvádí, že slovní zásoba tříletého dítěte obsahuje asi tisíc slov. 

Dále popisuje, že „Většina dětí ve třech letech souvisle mluví. V tomto věku obvykle dítě 

začíná vyprávět o tom, co vnímalo. Vytváří se nová funkce řeči; dítě postupně svou vlastní 

činnost řeči řídí, vyjadřuje cíle svého jednání, příčiny obtíží, navrhuje způsob jejich 

odstranění a plánuje další jednání.  

Slovník šestiletého dítěte disponuje kolem čtyř tisíc slov. Vrcholnou fází je souvislá, 

gramaticky správná řeč, vyprovokovaná touhou po sdělení vlastních zážitků, viděných 

i slyšených, nebo vlastních úmyslů ostatním lidem. K fixaci řečových funkcí dochází kolem 

sedmého roku.“ 

Nezbytné podmínky k správnému vývoji řeči uvádí Škodová, Jedlička a kol. (2007, s. 94): 

 nepoškozená centrální nervová soustava; 

 normální intelekt; 

 normální sluch; 

 vrozená míra nadání pro jazyk; 

 adekvátní sociální prostředí (otázka stimulace k řeči). 
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„I když zákonitosti řečového vývoje mají obecnou platnost, jsou časté individuální 

odchylky.“ (Vyštejn, 1987, s. 12) 

1.4 Narušená komunikační schopnost 

Narušená komunikační schopnost je jedním ze základních termínů současné logopedie, 

proto ji definovat je samo o sobě dosti nesnadné. (Klenková 2006, s. 52 - 53) 

Lechta (2003, s. 17) odpovídá na tuto problematiku takto „V podstatě existují dva možné 

způsoby: buď definovat narušenou komunikační schopnost jako odchylku od vžité (příp. 

kodifikované) jazykové normy v určitém jazykovém prostředí, nebo při jejím definování 

vycházet ze všeobecných východisek – z komunikačního záměru jednotlivce.“  

Komunikační schopnost a narušenou komunikační schopnost je nutné vnímat v celé její šíři 

– nelze se zabývat jen její částí, a to hlavně foneticko-fonologickou (zvukovou) stránkou 

řeči. Je také nutné se zabývat dalšími rovinami jazykových projevů. Mezi ně patří roviny 

lexikálně-sémantická (zjednodušeně ji můžeme nazvat obsahovou), morfologicko-  

-syntaktická (gramatická), ale taktéž pragmatická rovina. Pragmatická rovina je rovina 

sociálního uplatnění komunikační schopnosti; sociální aplikace. (Klenková, 2006, 

s. 52 - 53) 

Klenková (2006, s. 54 – 55) uvádí, že příčiny narušené komunikační schopnosti jsou různé. 

Etiologii dělí z hlediska časového či lokalizačního. 

Z časového hlediska se příčiny narušené komunikační schopnosti rozdělují dle období 

vzniku na prenatální (v období vývoje plodu, před narozením), perinatální (v průběhu 

porodu) a postnatální (po narození). 

Z lokalizačního hlediska jsou možnými příčinami genové mutace, aberace chromozomů, 

vývojové odchylky, orgánová poškození receptorů (receptivní nebo impresivní poruchy – 

poruchy rozumění řeči), poškození centrální části (poruchy fatické, narušení nejvyšších 

řečových funkcí), poškození efektorů (narušení expresivní složky řeči, poruchy řečové 

produkce), působení nevhodného, nepodnětného, nestimulujícího prostředí (může být 

příčinou např. opoždění ve vývoji řeči) nebo se jedná o narušení sociální interakce (může 

docházet k poruchám psychotické povahy). 
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Další možné dělení narušení komunikační schopnosti může být dle stupně na úplné 

(totální) nebo částečné (parciální). Osoba s narušenou komunikační schopností si svůj 

nedostatek může uvědomovat, ale také nemusí (např. u breptavosti). Dále se narušení 

komunikační schopnosti může promítat do sféry symbolických procesů i procesů 

nesymbolických (např. dyslalie). Postižení může být hlavním, dominantním projevem, 

nebo může být symptomem jiného dominantního postižení (označujeme jako 

symptomatické poruchy řeči). A také může postižení vzniknout na podkladě orgánové 

nebo funkční příčiny. 
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2. Komunikace dětí s kombinovaným postižením 

Komunikace je jednou z nejdůležitějších životních potřeb člověka. Každodenně vstupuje 

do kontaktu s dalšími lidmi ve svém blízkém i širším okolí. Stejně tak tomu je i u osob 

s kombinovanými vadami. Ty ovšem mají komunikační schopnost ztíženou důsledkem 

svého postižení. (Bendová in Ludíková, 2005, s. 15) 

Symptomatické poruchy řeči Lechta (Lechta in Klenková, 2000, s. 31) popisuje následovně 

„Symptomatické poruchy řeči můžeme definovat jako poruchy komunikační schopnosti, 

které jsou průvodním příznakem (symptomem) jiného, dominantního senzorického, 

motorického, mentálního postižení, poruchy, onemocnění.“ 

 

2.1 Vymezení pojmu kombinované postižení 

V odborné literatuře se používají různé termíny, kterými je v podstatě míněn stejný okruh 

osob: těžké mentální postižení, kombinované vady, děti s extrémně psychomotoricky 

retardovaným vývojem, děti s těžkým narušením vnímání apod. Každý vybraný termín 

signalizuje určitý akcent, který zdůrazňuje těžiště postižení. 

Za těžké postižení se považuje zvlášť těžká forma nějakého postižení. Těžké postižení je 

komplex omezení člověka jako celku ve všech jeho prožitkových sférách a výrazových 

možnostech. Podstatně omezeny a změněny jsou schopnosti emocionální, kognitivní 

a tělesné, ale také sociální a komunikační. Přiřazení k tzv. hlavnímu symptomu ve smyslu 

klasického postižení, jako je postižení tělesné, mentální nebo smyslové, není možné, neboť 

tím by se na jedné straně ignoroval charakter komplexnosti postižení, na druhé straně 

celistvost individua.  

U jedince s těžkým postižením se jedná o postižení celistvosti člověka v jeho životních 

výkonech, které je tak těžké, že ve většině oblastí stěží dosahuje hranice toho, co v našem 

mezilidském styku v širokém slova smyslu lze považovat ještě za normu. U jedinců s více 

vadami se tedy v důsledku působení některých limitujících faktorů mohou vyskytovat 

těžkosti v recepci informací, při jejich centrálním zpracování nebo v expresi, a rovněž 

v jejich kombinacích. Vícenásobné postižení se vyskytuje v různých početných variantách, 
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v rámci kterých je třeba vzhledem k interindividuálním rozdílům postupovat přísně 

individuálně. (Pipeková, 2010, s. 343) 

Vašek (1996, s. 163) uvádí „…, že viacnásobné postihnutie nie je možné posudzovať ako 

súčet dvoch alebo viacerých postihnutí, ale v dôsledku viacerých faktorov, vzniká nová 

kvalita.“ 

 

2.2 Charakteristika kombinovaného postižení s ohledem na symptomatické 

poruchy řeči 

2.2.1 Středně těžká mentální retardace 

„F71 středně těžká mentální retardace, též střední mentální retardace (moderate mental 

retardation) – IQ 35 – 49, dříve imbecilita.“ (Valenta, Müller, 2009, s. 9). 

„Mentální retardace je stav zastaveného či neúplného duševního vývoje, který je 

charakterizován narušením dovedností, projevujících se během vývojového období, 

přispívajících k povšechné úrovni inteligence, tj. poznávacích, řečových, pohybových 

a sociálních dovedností.“ 

„Mentální retardace může vzniknout poškozením mozku, genetickými vadami, nemocemi 

a poškozením v období prenatálním, perinatálním i postnatálním (asi do dvou let života 

dítěte), taktéž může vzniknout nedostatečnou, zanedbávající výchovou v rodině, 

nedostatečně podnětným sociálním prostředím.“ (Klenková, 2000, s. 40) 

Řeč mentálně postižených dětí 

Lechta (2002, s. 76) popisuje vývoj řeči takto „ Jestliže ho budeme hodnotit podle 

Sovákovy typologie poruch vývoje řeči, můžeme říci, že tu jde o omezený vývoj řeči, 

protože řeč se u těchto dětí většinou od začátku rozvíjí pomalu, deformovaně a ani později 

nedosáhne obvyklé úrovně.“ 

Už na začátku vývoje řeči se u nich objevuje větší či menší zpoždění. Často je to první 

projev, podle kterého rodiče usoudí, že jejich dítě se vyvíjí odlišně. Zatímco vývoj řeči 

u intaktních dětí začíná obvykle okolo 1. roku života (do této doby to byla přípravná 

stadia), u mentálně retardovaných dětí se v tomto věku už zpravidla projevují nápadné 



17 

 

odchylky od normy. Začátky a průběh vývoje řeči primárně závisí na stupni sníženého 

intelektu. Jednotlivé stupně nejsou ostře ohraničené, ale vždy jde o plynulý a postupný 

přechod (to se týká i řeči). (Lechta, 2002, s. 76 - 78) 

Klenková (2006, s. 199) se zabývá také otázkou typu mentální retardace. „Co se týče typu 

mentální retardace, má vliv na vývoj řeči a průběh osvojování si komunikačních 

schopností. Děti eretického typu jsou velmi neklidné, obtížně se soustředí, děti apatického 

typu neprojevují zájem, nechtějí komunikovat.“ 

Vývoj řeči u osob s mentální retardací je ovlivněn celkovým psychickým vývojem. Ten 

dospívá až k podmíněné reflexní činnosti, jejich řeč může dosáhnout úrovně první signální 

soustavy. Poměrně známá je jejich schopnost mechanicky zopakovat někdy i delší řečové 

celky, aniž by rozuměli tomu, o čem vlastně mluví. Je to zřejmě vliv jejich relativně dobře 

vyvinuté napodobovací schopnosti. S tím souvisí i poměrně častá echolálie u těchto dětí. 

Dokáží se dorozumívat se svým okolím, přičemž o mnoho více znají, než aktivně 

používají. (Lechta 2002, s. 79) 

Lechta (2002, s. 91 - 94) uvádí poruchy řeči, které stručně charakterizuji v následujícím 

textu. 

Dyslalie - podobně jako u intaktních dětí se i u dětí s mentální retardací z poruch řeči 

nejčastěji vyskytuje dyslalie. Je to (jako u nepostižených dětí) obvykle nesprávná 

artikulace sykavek a hlásky R. Často je však u nich porušena výslovnost celé řady 

tzv. lehčích hlásek (např. P, F, V), které si intaktní děti obvykle osvojí ještě v předškolním 

věku. Kromě toho je dyslalie mentálně retardovaných dětí často kombinována 

s dysgramatismem, huhňavostí, případně s dysfonií. 

Huhňavost – i huhňavost se u mentálně retardovaných vyskytuje častěji než u intaktních 

dětí. Při otevřené huhňavosti může být příčinou nedostatečná inervace měkkého patra. 

Častěji než otevřená huhňavost se u nich vyskytuje zavřená huhňavost. 

Breptavost – zrychlená řeč s vynecháváním hlásek a někdy i celých slabik je příznačná 

pro děti s mentální retardací.  

Klenková (2006, s. 201) uvádí: „Často se breptavost kombinuje s koktavostí.“ 
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Dysartrie – projevuje se u mentálně postižených dětí v kombinaci s poruchami motoriky. 

Je to velmi obtížné postižení vyžadující dlouhodobou rehabilitační péči. 

Echolálie – objevuje se poměrně často u dětí s dobrou napodobovací schopností, nesmí 

však být postižena motorika. Tyto děti mechanicky opakují slyšená slova bez pochopení 

smyslu.  

Dysprozódie - porucha modulačních faktorů, která se objevuje u dětí s poruchami 

motoriky. Jejich řeč se vyznačuje monotónností, pomalostí, tichostí, ale řeč může být 

i zrychlená, vzrušená. 

 

2.2.2 Porucha autistického spektra 

„Autismus je prezentován v různých podobách definic, ve kterých však nacházíme společné 

znaky a projevy.“ (Opatřilová in Pipeková, 2010, s. 317) 

Beyer (2006, s. 21) charakterizuje autismus jako „Autismus je pervazivní vývojová 

porucha. Charakteristické rysy postižení se projevují ve třech oblastech vývoje, které se 

souhrnně nazývají triádou.“ 

Opatřilová (Opatřilová in Pipeková, 2010, s. 320) uvádí následný popis triády: 

Projevy v sociálním chování, které se projevují neschopností vzájemné společenské 

interakce. To jim brání se adaptovat na prostředí, ve kterém žijí. Život je pro ně chaos bez 

pravidel, a tak si sami vytvářejí pravidla, jejichž logice rozumí jen oni.  

Richman (2006, s. 8.) popisuje projevy v oblasti neverbálního chování, kterému lidé 

s autismem nerozumí a neumí ho následně využívat v životě. Mohou se vyhýbat očnímu 

kontaktu, mohou mít problémy s porozuměním výrazům obličeje a s reakcí na sociální 

projevy jako mávání a ukazování, nejsou schopni navazovat a rozvíjet přiměřené sociální 

kontakty s vrstevníky, dávají přednost samotě a nemají zájem o jiné lidi, používají ruku 

jiné osoby, chtějí–li dosáhnout na nějakou věc a dále projevují minimální iniciativu, mají 

minimální nebo žádné herní dovednosti. 

Problémy v oblasti komunikace: komunikace je silně narušena. Dítě často vůbec nemluví, 

a pokud mluví, není schopno konverzovat a často jen opakuje slova či věty. Chybí 

přátelské emoční reakce, pohledy do očí. Chybí spontaneita a tvořivost při hře, dítě bývá 
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někdy extrémně uzavřené do sebe, neprojevuje zájem o své okolí, o děti ani o dospělé, 

nechce se mazlit. (Opatřilová in Pipeková, 2010, s. 320) 

Omezený a stereotypně se vyskytující repertoár zájmů a aktivit. Dítě špatně snáší změny, 

mívá specifickou příchylnost k neobvyklým předmětům, trvá na vykonávání zvláštních 

rutin při činnostech nefunkčního charakteru. 

A dále se vyskytují abnormální smyslové reakce, čichové, sluchové, zrakové a chuťové. 

Porucha autistického spektra je doprovázena problémovým chováním, což obnáší výbuchy 

vzteku, agresi, sebepoškozování. Je to projev snahy dítěte s PAS zajistit si bezpečí ve 

zmatku okolního světa, je to obrana a únik z nesnesitelné tísně, kterou jim může způsobit 

jakákoliv změna. (Opatřilová in Pipeková, 2010, s. 320) 

Řeč u autistických dětí 

Sovák (1978, s. 407 – 408.) uvádí „Řeč u autistických dětí pokud se vyvine, postrádá 

sdělovací funkce. Ve vývoji řeči není stadium žvatlání, dítě nevydává hlas, aby někoho 

přivolalo. Dovede-li se autistické dítě vyjádřit celou větou, pak je to jen echolalické 

napodobení slyšené mluvy bez zřetele na obsah. Pokud se naučí mluvit, mluví o sobě ve 

třetí osobě, neužívá zájmen, stereotypně opakuje otázky, na něž důsledně vyžaduje vždy 

stejnou odpověď. Jiné autistické děti začínají mluvit s neuspořádanou a deformovanou 

výslovností, vyrážejí různé skřeky, nebo užívají jenom posunků. Tyto primární nedostatky 

v řeči spolupůsobí ve znemožňování socializace.  

Ve foniatrickém rozboru řeči autistických dětí se ukazují důsledky těžkých defektů citové 

sféry. To se zračí též v neadekvátním, situaci nepřiměřeném používání modulačních 

faktorů, jakož i v nedostačující kontrole hlasové výšky a síly. Nápadné je opakování 

slovních stereotypů bez náznaku vnitřních obsahových spojitostí. To je výrazem 

neschopnosti vytvářet v řeči vyšší abstraktní téma.“ 

Richman (2006, s. 8) uvádí ještě jeden projev postižení v komunikaci u dětí s autismem 

„rozdílem v receptivním i expresivním jazyce, neschopností chápat abstraktní pojmy, 

např. nebezpečí.“ 

„Asi u čtyřiceti procent dětí s autismem se řeč nevyvine, aniž by se děti snažily 

kompenzovat tento nedostatek nějakým alternativním způsobem komunikace, jako jsou 
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gesta nebo mimika. Ti, u kterých se řeč rozvine, nepoužívají ji běžným konverzačním 

způsobem.“ (Richman 2006, s. 8) 

V rámci diferenciální diagnostiky je nutné odlišit autismus (případně autistické rysy) od 

vývojové dysfázie. 

 

2.2.3 Vývojová dysfázie 

„Vývojová dysfázie, neboli specificky narušený vývoj řeči, je narušená komunikační 

schopnost, kterou řadíme k vývojovým poruchám. Je to centrální porucha řeči.“ 

(Klenková, 2006, s. 67) 

„Vývojová dysfázie se projevuje mnoha různými symptomy včetně výrazně 

nerovnoměrného vývoje celé osobnosti. Nejnápadnějším symptomem je většinou výraznější 

opoždění vývoje jazykových schopností. Rozsah vnějších příznaků se může jevit jako 

výraznější projevy odchylek ve vývoji orální řeči, přes nesrozumitelný projev až k úplné 

nemluvnosti.“ (Neubauer, 2007, s. 34 – 35) 

Komunikace u dětí s vývojovou dysfázií 

Poruchy vývoje jazykových schopností zasahují oblast sémantickou, syntaktickou, ale 

i gramatickou. Většinou dochází k přehazování slovosledu, k odchylkám ve frekvenci 

výskytu jednotlivých slovních druhů, k používání nesprávných koncovek při ohýbání slov, 

k vynechávání některých slov (krátké předložky, zvratné částice), k nízké slovní zásobě, 

k redukci stavby věty na dvou nebo i jednoslovné věty. (Neubauer 2007, s. 34) 

Poruchy se objevují i v oblasti fonologického systému na úrovni diferenciace 

znělosti/neznělosti, závěrovosti/nezávěrovosti, kompaktnosti/difuznosti. Řeč se může jevit 

výrazně patlavá až nesrozumitelná. Především u delších slov může docházet k redukcím či 

záměnám hlásek nebo slabik. (Škodová, Jedlička, 2007, s. 112) 

Neubauer (2007, s. 34) uvádí výčet příznaků objevující se i v dalších oblastech. Těmi jsou: 

rozdíly mezi složkami vývoje osobnosti (ty mohou dosáhnout rozdílu několika let); 

výrazné odlišení úrovně verbálních a neverbálních (často dobrých) schopností; poruchy ve 

vývoji zrakové percepce, zejména v kresbě, odlišení pozadí a figury; poruchy ve vývoji 
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sluchové percepce (fonematického sluchu); poruchy vývoje hrubé i jemné motoriky 

(rukou, mluvidel) a koordinační obtíže.  
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3. Vzdělávání dětí v předškolním věku 

Předškolní věk je vývojové období dítěte od dovršení 3. roku věku po vstup do školy, 

tzn. do dovršení 6. roku života. Hlavní činností předškolního dítěte je hra. V tomto 

věkovém období dítě zpravidla navštěvuje mateřskou školu, která jej postupně připravuje 

na vstup do školy. Základem stále zůstává rodinná výchova, na níž mateřská škola staví 

a která napomáhá dalšímu rozvoji dítěte. (Průcha, Walterová a Mareš, 2009, s. 196) 

Říčan nazval kapitolu týkající se předškolního věku „Kouzelný svět předškoláka.“ 

Básnický název výborně vystihuje nápadný rys dětské psychiky – živost a odvahu fantazie, 

která ještě není tolik ovlivněna pozdější racionalitou a kázní. (Říčan 2004, s. 119) 

Konec předškolního věku není určen jen fyzickým věkem, ale především sociálně, 

nástupem do školy. Ten s věkem dítěte sice souvisí, ale může oscilovat v rozmezí jednoho, 

event. i více let. (Vágnerová, 2000, s. 102) 

Toto období je také třeba chápat jako fázi přípravy na život ve společnosti. Aby to bylo 

možné, musí dítě přijmout řád, který chování k různým lidem upravuje. Musí se naučit 

prosadit i spolupracovat, to je důležité především v rovnocenné skupině vrstevníků. 

Vývojově podmíněné změny se odrazí ve hře, v předškolní období je novým projevem 

chování sdílená aktivita, vyžadující jak sebeprosazení, tak prosociální chování. 

(Vágnerová, 2007, s. 78) 

 

3.1 Předškolní zařízení a vzdělávání dětí se speciálními potřebami 

Vzdělávání v předškolním zařízení má za úkol doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě 

na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů 

k jeho komplexnímu rozvoji a učení. Má také za úkol obohacovat dětský denní program 

v průběhu jeho předškolního období a poskytovat mu odbornou péči. Předškolní 

vzdělávání by mělo usilovat o vzdělávání v duchu odborném, promyšleném, a také lidsky 

i společensky hodnotném základě. Čas prožitý v mateřské škole by měl být pro dítě nejen 

radostí, ale i příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života 

i vzdělávání.  
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Dalším úkolem předškolního vzdělávání je usnadnit dítěti jeho další životní a vzdělávací 

cestu. Proto by mělo harmonicky rozvíjet celou osobnost dítěte, a to v následujících 

vzdělávacích oblastech - biologické (Dítě a jeho tělo), psychologické (Dítě a jeho 

psychika), interpersonální (Dítě a ten druhý), sociálně - kulturní (Dítě a společnost) 

a environmentální (Dítě a svět). 

Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávaní (RVP PV) vychází právě 

z respektování individuálních potřeb a možností dítěte. Je základním východiskem pro 

přípravu školních a třídních vzdělávacích programů. 

RVP PV myslí i na vzdělávání dětí integrovaných do běžných MŠ. Rámcové cíle a záměry 

MŠ jsou pro vzdělávání všech dětí společné (integrované i intaktní děti). Ovšem při jejich 

naplňování se volí jiné metody a postupy práce, které lépe odpovídají jejich možnostem 

a potřebám. Úkolem každého pedagoga by mělo být vytvoření optimálních podmínek 

k rozvoji osobnosti každého dítěte. (RVP PV, 2004, s. 7 – 15) 

Optimální podmínky pro vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním jsou stanoveny dle 

oboru postižení, jak uvádí RVP PV (2004, s. 36 – 38): 

U dětí s mentální retardací je zajištěno osvojení specifických dovedností zaměřených na 

zvládnutí sebeobsluhy a základních hygienických návyků v úrovni odpovídající věku dítěte 

a stupni postižení, jsou využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky, 

je zajištěna přítomnost asistenta (podle míry a stupně postižení), je snížen počet dětí ve 

třídě. 

U dětí s poruchami řeči je zajištěna kvalitní průběžná logopedická péče, je zajištěna těsná 

spolupráce s odborníky a s rodiči dítěte. 

U dětí s více vadami a autismem je zajištěno osvojení specifických dovedností, 

zaměřených na sebeobsluhu, vzdělávací prostředí je klidné a pro dítě podnětné, je zajištěna 

přítomnost asistenta, je snížen počet dětí ve třídě, jsou využívány vhodné kompenzační 

(technické a didaktické) pomůcky, jsou zajištěny další podmínky podle druhu a stupně 

postižení. 

Jak uvádí RVP PV (2004, s. 38), vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním 

v mateřských školách či třídách s upraveným vzdělávacím programem podle speciálních 
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potřeb dětí je realizováno v souladu s platnou vyhláškou MŠMT1 č. 73/2005 Sb. 

o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků 

a studentů mimořádně nadaných ve znění pozdějších předpisů. 

Při vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním je potřeba spolupráce školského zařízení 

s poradenskými zařízeními. 

Lechta (2002, s. 67 – 69) uvádí, že z důvodu volby a použití vhodné terapie narušené 

komunikační schopnosti u dětí s kombinovaným postižením je důležitá spolupráce 

s odborníky v poradenských službách. A poskytovatele těchto služeb dělí do tří státních 

rezortů dle zřizovatele. 

Rezort školství – pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra 

poskytují v rámci stanoveného regionu poradenské služby, odborné služby dětem, 

rodičům, pedagogickým pracovníkům. Zabývají se výchovným poradenstvím 

k optimálnímu zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu, osobnostního rozvoje žáků 

a k řešení obtíží ve školní práci, výchově a vývoji dětí a žáků. 

Rezort zdravotnictví – do této skupiny patří logopedické poradny, soukromé kliniky 

a další odborníci v rámci našeho zdravotnictví. 

Rezort práce a sociálních věcí – zajišťují komplexní péči, tedy i logopedickou péči, těm 

osobám se zdravotním znevýhodněním, které vzhledem ke svému postižení nemohou být 

v domácí péči. 

 

3.2 Tvorba individuálních vzdělávacích plánů 

Individuální vzdělávací plán (IVP) 

„Individuální vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, 

závěrů speciálně pedagogického vyšetření, popřípadě psychologického vyšetření školským 

poradenským zařízením, popřípadě doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti 

a dorost nebo odborného lékaře nebo dalšího odborníka, a vyjádření zákonného zástupce 

                                                 
1 Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky 
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žáka nebo zletilého žáka. Je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích 

potřeb žáka.“ (Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., § 6 odst. 2) 

Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných stanovuje náležitosti, 

které musí IVP obsahovat. Mezi ně patří: osobní údaje dítěte; diagnóza z lékařského, 

speciálně pedagogického, psychologického vyšetření a podstatné údaje z provedené 

pedagogické diagnostiky; obsah, rozsah, průběh a způsob poskytování individuální péče, 

metody práce, časové a obsahové rozvržení učiva, způsob hodnocení; cíle speciálního 

vzdělávaní a způsob reedukace; seznam potřebných pomůcek a popřípadě uvedení dalšího 

pedagogického pracovníka (např. osobní či pedagogický asistent); podíl zákonných 

zástupců a žáka na realizaci IVP a další důležité údaje; datum podpisu IVP a jeho časová 

platnost, podpisy vyučujících, zákonných zástupců žáka; aktualizace IVP. (Jucovičová, 

Žáčková, Budíková, 2009, s. 30 – 32.) 

Jako podklad pro kvalitní IVP je nutné vypracovat pedagogickou diagnostiku, stanovit 

výchovně vzdělávací cíle a stanovit metody práce. 

Pedagogická diagnostika 

Pro vypracování kvalitního individuálního vzdělávacího plánu a jeho následnou realizaci je 

velmi důležité vycházet ze všech dostupných podkladů a informací o dítěti. Potřebné 

podklady a informace získáme na základě lékařského, speciálně pedagogického 

a psychologického vyšetření a dále pedagogickou diagnostikou učitele. 

Pedagogická diagnostika se opírá o dosavadní znalosti a vědomosti o dítěti. Pro 

vypracování kvalitní diagnostiky je potřeba použít dostatečné množství různých 

diagnostických metod a zdrojů informací. 

Metody pedagogické diagnostiky můžeme rozdělit na: 

a. standardizované metody (např. dotazníky, didaktické testy), 

b. nestandardizované (pozorování dítěte, rozhovor s dítětem či jeho rodičem, rozbor 

školních prací, vlastních materiálů atp.). 

Cílem pedagogické diagnostiky je co nejpřesněji zjistit, posoudit a vyhodnotit všechny 

determinanty, které dítě ovlivňují v jeho vývoji. 
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Pedagogická diagnostika slouží ke stanovení dalšího vývoje, cíle práce, zvolení 

optimálních metod práce a formy další práce. (Žáčková, Jucovičová, Budíková, 2009, 

s. 13 – 15). 

Výchovně vzdělávací cíle 

Průcha, Walterová a Mareš (2009, s. 34) uvádějí definici cílu výchovného působení jako 

„jeden z prvků výchovného systému, který vytyčuje směr výchovného působení. Může být 

rozložen do řady dílčích cílů, které jsou kulturně a historicky proměnlivé“. 

Ti samí autoři (2009, s. 34) charakterizují vzdělávací cíl následovně: „Jedna z klíčových 

didaktických kategorií, vymezující: (1) účel, záměr výuky, (2) výstup, výsledek výuky. 

Progresivním trendem je charakterizovat cíle v kvalitách předpokládaných výsledků, 

kterých má žák dosáhnout.“ 

Metody práce 

Aby docházelo k požadovanému rozvoji dětí v předškolním vzdělávání, je důležité zvolit 

vhodné metody práce. Mezi ně patří především prožitkové a kooperativní učení hrou 

a činnostmi dětí. To je založeno na přímých zážitcích, které podporují dětskou zvídavost, 

potřebu objevovat, podněcují dětskou radost z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat 

zkušenosti a ovládat další dovednosti. Jako další metoda ve vzdělávacím procesu by se 

mělo objevovat situační učení, které je postaveno na vytváření a využívání situací, které 

poskytují dětem praktické ukázky životních modelů, tak aby se dítě naučilo zvládat tyto 

životní situace. 

Další důležitou roli v učení dětí hraje spontánní sociální učení. Tato metoda je založena na 

principu přirozeného napodobování. Pro tuto metodu je důležité, aby pedagogické vedení 

během celého dne poskytovalo takové vzory jednání a chování, které jsou k nápodobě 

a přijímání vhodné. (RVP PV, 2004, s. 8 - 9) 

 

3.3 Alternativní a augmentativní formy komunikace 

Neschopnost funkční komunikace, tedy nemožnost srozumitelně vyjádřit své potřeby, 

přání či porozumět mluvené řeči je častou příčinou nežádoucích projevů chování dítěte. 

Dítě je nespokojené, nervózní a někdy i agresivní, straní se kolektivu. 
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V případech, kdy klasické metody nácviku řeči jsou neúčinné, nebo trvá velmi dlouho, než 

jsou děti schopny řeč smysluplně používat, přistupují logopedi, rodiče i speciální 

pedagogové ve snaze těmto dětem účinně pomoci k alternativním a augmentativním 

formám komunikace. Jde o systémy, které zcela nahrazují nebo doplňují mluvenou řeč. 

Patří k nim například:  

 znaková řeč, 

 symboly Makaton (znaky, symboly, mluvená řeč), 

 ukazování na piktogramy nebo jiné vizuální symboly, 

 používání elektronických komunikátorů apod. 

Efektivita těchto systémů je však závislá na určitých předpokládaných dovednostech, které 

zvláště děti s poruchami autistického spektra nemají. Patří mezi ně schopnost napodobovat 

pohyby, ukazovat, získávat pozornost, navazovat kontakt a reagovat na sociální odměnu 

jako je úsměv či pochvala. 

Speciálně pro děti s PAS2 byl v USA vytvořen systém The Picture Exchange 

Communication System – PECS, který byl ověřen a upraven pro podmínky České 

republiky a současně je znám pod názvem VOKS. Tento systém lze využít kromě dětí 

s PAS i u dětí s těžšími formami mentální retardace a těžkými formami vývojové dysfázie. 

(Knapcová, 2011, s. 6-8) 

 

Komunikační systém VOKS (výměnný komunikační systém) 

Komunikační systém VOKS je postaven na principech modelu PECS. Oba komunikační 

systémy uplatňují poznatky z logopedie a z aplikované behaviorální analýzy. 

Principy obou systémů jsou: 

‐ Vysoká motivace – výběr odměn klienta. 

‐ Smysluplná a účelná výměna obrázku (symbolu) za věc. 

‐ Podpora iniciativy klienta fyzickým asistentem a minimalizace verbálních výzev 

a pokynů. 

‐ Podpora nezávislosti uspořádáním lekcí. 

                                                 
2 Porucha autistického spektra 
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Cílem komunikačního systému je naučit klienty funkčním komunikačním dovednostem. Je 

postaven tak, aby realizace nácviku komunikačních dovedností probíhala v rámci běžných 

životních situací a aby byla včleněna do edukačního procesu. Cílových skupin pro 

aplikování je celá řada a dá se s ním začít v jakémkoliv věku. Prvotně byl komunikační 

systém vytvořen pro klienty s poruchou autistického spektra. Úspěchy jsou zaznamenány 

ale i u klientů s Downovým syndromem, s vývojovou dysfázií, s mozkovou 

obrnou, s afázií atd.  

Jedinou podmínkou pro zvládnutí toho komunikačního systému je, aby klient předtím 

zvládl diferenciaci reálných předmětů (klient zná, k čemu předmět slouží). A klient by se 

měl dožadovat předmětů přímou cestou, být aktivní. 

Metodika VOKS je tvořena 7 výukovými a 4 doplňkovými lekcemi. Každá lekce musí mít 

minimálně 80% úspěšnost a minimální dopomoc fyzického asistenta. Nácvik každé lekce 

je různě dlouhý (závisí na individuálních schopnostech klienta). 

Důležité pojmy pro orientaci v komunikačním systému VOKS: 

Komunikační partner - pro klienta osoba, se kterou navazuje kontakt prostřednictvím 

obrázků. Musí omezit verbální projev a striktně dodržovat metodiku. Je dobré ze začátku 

střídat role. Nejprve s fyzickým asistentem, v pozdějších fázích i s jinými pracovníky 

zařízení, popřípadě i s nezávislými osobami v terénu. 

Fyzický asistent – měl by se chovat jako „duch“ - žádný koverbální projev, jen fyzické 

vedení v minimálním rozsahu. Postupně by se mělo od asistence upouštět. 

Komunikační symboly – obrázky, fotografie, … Důležitá je jednotnost symbolů 

používaných v zařízení, ale i vzhledem k samotnému klientovi (i při aplikaci mimo 

zařízení). 

Komunikační tabulky – základní nosiče symbolů. Zpočátku má klient jen jednu tabulku 

a po zvládnutí 3. výukové lekce se přidávají tabulky další. Tabulky mají různé barvy dle 

druhu symbolů (oranžová = podstatná jména, zelená = slovesa, …). 

Komunikační kniha – tvořena komunikačními tabulkami. 

Větný proužek – malý úzký nosič, na který si klient, popřípadě komunikační partner, 

vyskládá větu (delší sdělení). 
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Komunikační taška – odlehčený mobilní komunikační zásobník. 

Tematické komunikační palety – nosič tematické skupiny obrázků užívaných v rámci 

určité místnosti (WC, tělocvična, koupelna, jídelna, …) či aktivity. 

Důležitým předpokladem pro úspěšné zavedení tohoto systému je přísné dodržování 

daných postupů, instrukcí a pokynů. (Knapcová, 2011, s. 6 – 19) 

 

Využití dalších alternativních a augmentativních typů komunikace: 

Fotografie 

Fotografie zachycují předměty, osoby, činnosti i místa. Význam fotografie spočívá 

v nejreálnějším znázornění, pro dítě jsou velmi motivující, neboť dítě vidí konkrétní osoby 

z jeho okolí. Mohou mít podobu barevnou i černobílou.  

Piktogramy 

Jedná se o obrázkový komunikační symbol. Obrázky jsou navržené tak, aby jim rozuměl 

uživatel i komunikační partner. Proto jsou často symboly spojovány s nápisy. Podoba 

symbolu je bílý obrázek na černém pozadí, což podtrhuje vnímání figury a pozadí na 

obrázku. Pro symbol lze využít i stylizované kresby, obrázky z časopisů, kliparty, loga atd.  

Symboly Makaton 

Jsou navrženy jako součást jazykového programu Makaton. Mohou se i kombinovat 

s písmeny, to má význam dotvoření obrázkového sdělení. Abstraktnější pojmy jsou 

vyjádřeny pomocí grafického znázornění manuálního znaku. 

Picture Communication Symbols 

Jde o velmi rozsáhlý systém grafických symbolů, které jsou navrženy jako realistické 

barevné (ale i černobílé) obrázky. Tento systém je možné využívat i u dětí od 18 měsíců 

věku. 

Bliss symboly 

Systém zahrnuje konkrétní i abstraktní pojmy. Je potřeba nejprve porozumět jazykovým 

pravidlům tohoto systému. Obrázky (symboly) vycházejí z geometrických tvarů, pro něž je 
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důležitá velikost, poloha, orientace, a které reprezentují různé významy. Symboly jsou 

velice abstraktní. 

Trojrozměrné symboly 

Trojrozměrný symbol je chápán jako předmět. Jde o využití předmětů, s nimiž 

manipulujeme, mají hmatovou strukturu a jsou lehce rozpoznatelné. Nevýhodou je, že se 

jedná jen o konkrétní předměty, tudíž nemohou reprezentovat abstraktní slova. Dochází 

i k překrývání pojmenování předmětu (to je lžička) se související činností (lžičkou jíme). 

(Laudová in Škodová, Jedlička, 2007, s. 570- 573) 
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4. Praktická část 

4.1 Cíl výzkumného projektu, metodologie 

Cílem výzkumného projektu je zjistit, jaké druhy narušené komunikační schopnosti se 

vyskytují u dětí s kombinovaným postižením. Dále je cílem zjistit účinnost logopedické 

intervence u dětí s kombinovaným postižením v předškolním zařízení a ve spolupráci 

s odbornými institucemi. 

Práce je zpracována monograficky, výzkum je kvalitativního charakteru. Ve výzkumu byly 

použity následující metody a techniky: 

- pozorování, 

- analýza odborné dokumentace, 

- řízený rozhovor, 

- individuální a skupinová práce dle IVP s využitím metody strukturovaného učení, 

prožitkového učení, sociálního učení nápodobou, 

- srovnávací analýza vstupních a výstupních dat. 

 

4.2 Popis školního zařízení 

Jedná se o mateřskou školu (dále jen MŠ), která poskytuje výchovně vzdělávací činnost 

dětem ve věku od 3 do 6 let (v případě OŠD3 do věku 7 let). Činnost je zabezpečována 

kvalifikovanými pedagogickými pracovnicemi. Chod MŠ probíhá v souladu s metodickým 

pokynem MŠMT a dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní zařízení (dále 

jen RVP PV). Na základě RVP PV jsou vypracovány školní vzdělávací program a z něho 

vycházející třídní vzdělávací program. 

Mateřská škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, zřizovatelem je město. 

MŠ je v současné době šestitřídní. Pět tříd je umístěno v jedné budově a jedna třída se 

nachází na odloučeném pracovišti v nedaleké obci. V hlavním areálu jsou k dispozici velká 

školní zahrada s bezpečnými herními prvky, pískoviště a venkovní bazén. V budově MŠ je 

                                                 
3 Odklad školní docházky 
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zřízena kuchyň, kde se vaří obědy i pro odloučené pracoviště. Dále je zde plně vybavena 

tělocvična, keramická dílna, pracovna sloužící k uskladnění pomůcek pro tělesnou 

výchovu a jako učitelská knihovna.  

Všechny třídy jsou věkově smíšené. Tři třídy jsou běžného typu, ve kterých je celkový 

počet dětí na třídě 25 - 28. Jedna logopedická třída je určena pro děti s vadami řeči. Zde je 

zapsáno 18 dětí. Ve třídě pracuje speciální pedagog a pedagog. Dále je zde třída pro děti se 

specifickými vzdělávacími potřebami, ve které je zapsáno 10 dětí se zdravotním 

postižením (většinou kombinovaná postižení). Na této třídě je dětem věnována individuální 

péče, která se zaměřuje na dosažení jejich maximálních rozvojových možností ve všech 

oblastech osobnosti dítěte. Ve třídě pracuje speciální pedagog, pedagog a osobní asistent. 

Děti z obou speciálních tříd jsou plně zapojeny do všech aktivit MŠ. 

Zaměstnanci mateřské školy jsou pedagogičtí pracovníci (učitelky, speciální pedagogové, 

asistent pedagoga) a nepedagogičtí pracovníci (osobní asistent, uklízečky, kuchařky, 

vedoucí školní jídelny, provozní pracovník). 

Provoz zařízení je zajištěn od pondělí do pátku od 6:00 do 16:30 hodin. V odloučeném 

pracovišti potom od 6:30 do 16:00 hodin. Příchod dětí do mateřské školy je možný 

nejpozději do 8 hodiny ranní. Od 8:00 do 10:00 jsou na programu třídní aktivity. Na dobu 

od 10:00 do 11:15 je stanoven pobyt venku a poté následuje oběd. Děti zapsané jen na 

dopolední docházku končí pobyt v zařízení po obědě, tj. kolem 12 hodiny. Od 12:00 do 

14:00 následuje odpočinek na lůžku. Poté je odpolední svačina a volná herna do ukončení 

provozu. 

 

4.3 Charakteristika výzkumného vzorku 

Výzkumný vzorek je sestaven ze 6 dětí předškolního věku zapsaných do speciální třídy 

MŠ pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o chlapce ve věku od 3 do 

6 let. U 4 chlapců je odborníky stanovena diagnóza dětský autismus, u jednoho chlapce je 

stanovena diagnóza atypický dětský autismus, u jednoho chlapce je stanovena diagnóza 

dysfázie smíšeného typu 
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Důležitým předpokladem pro zařazení dětí do výzkumného vzorku byla ochota rodičů dětí 

k aktivní spolupráci na dosahování stanovených výchovně vzdělávacích cílů. 

Pro stanovení edukačního, kompenzačního, reedukačního a rehabilitačního postupu, jsem 

si musela vytvořit co nejpřesnější obrázek o dítěti (anamnéza) a provést co nejpřesnější 

pedagogickou diagnostiku. Důležitá byla samozřejmě spolupráce s rodiči, kteří mi pomohli 

především stanovit anamnézu, a také spolupráce s poradenskými zařízeními (speciálně 

pedagogickými centry, pedagogicko-psychologickými poradnami). 

Při sběru anamnestických dat jsem využila řízeného rozhovoru s rodiči a poskytnuté 

zprávy z poradenských zařízení. Zprávy jsem použila s písemným souhlasem rodičů - viz 

příloha č. 17. Při pedagogické diagnostice jsem vycházela z diagnostického materiálu od 

W. Strassmeiera uvedeného v knize „260 cvičení pro děti raného věku“ (2011, s. 15, 23, 

24, 85, 126, 166, 167, 228, 229) - viz příloha č. 3. 

V diagnostickém materiálu jsou postupně podle obtížnosti uváděny jednotlivé dovednosti, které jsou určeny 

pro děti od 3 měsíců do 5 let. Z důvodu opožděného a nerovnoměrného vývoje dětí jsem jej použila i u dětí 

ve věku 7 let. 

Práce s každým  dítětem byla individuální, skupinová a pozorování. Po 6 měsících 

každodenní práce jsem provedla na tom samém diagnostickém materiálu kontrolní 

a zároveň závěrečnou pedagogickou diagnostiku. Výsledky jsou porovnány ve srovnávací 

analýze. 

Z důvodu ochrany osobních dat podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

ve znění pozdějších předpisů, nepoužívám název ani sídlo mateřské školy, pravé jméno 

dítěte a neuvádím celé datum narození. 
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4.4 Vlastní šetření - kazuistiky 

Případová studie č. 1 

Jméno: Michal 

Rok narození: 2006 

Diagnóza: porucha autistického spektra F 84.1 (atypický autismus, porucha vývoje řeči) 

Anamnéza 

Rodová a rodinná situace: V rodině se nevyskytují žádná závažná dědičná onemocnění, 

ani komunikační poruchy. Matka i otec mají vysokoškolské vzdělání. Rodiče spolu žijí 

v jedné domácnosti. Michal je prvorozený syn a má mladšího bratra. 

Gravidita + porod: dítě z prvního těhotenství. Otěhotnění přírodní cestou. Porod 

v 39. týdnu. Porodní váha 3160 g, délka 49 cm. Novorozenecká žloutenka neprodělána. 

Přidušen nebyl. 

Zdravotní stránka: vážněji nemocen nebyl. Neměl žádný úraz, nebyl v bezvědomí. Užívá 

trvale léky. Alergie na kravské mléko. 

Vývojová a výchovná stránka: spí dle potřeby (po obědě již méně), udržuje čistotu ve dne 

i v noci, nesnadno se odpoutá od matky, následný pobyt v MŠ je bez problémů. Rád 

navštěvuje prarodiče. Schopen velmi krátkého očního kontaktu.  

‐ Vývoj řeči: v expresivní složce opožděn vývoj řeči, aktivní slovní zásoba je 

poměrně bohatá. Používá zkomolená slova. Začíná tvořit věty, vynechává zvratná zájmena. 

Nepoužívá zájmeno „já“. Pojmenuje domácí zvířata, zná většinu jejich onomatopií, několik 

zvířat žijících v ZOO, základní barvy i jejich odstíny. Neverbální komunikace chybí, má 

stálý výraz obličeje. Jen při radosti mírný náznak úsměvu. Receptivně reaguje na své 

jméno, občas je nutné opakované oslovení, aby zareagoval. Reaguje na tázací otázky: 

„Kde?“, na požádání podá požadovaný předmět. Receptivně diferenciuje barvy, velikost, 

tvar (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník). 

‐ Lateralita: vyhraněna - levák. 
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‐ Motorika: pohybově šikovný, ovšem nerozumí následkům své činnosti, v jemné 

motorice lehce zaostává. Rád si staví z mechanických stavebnic. Grafomotoriku a kresbu 

odmítá, ale dá se občas přesvědčit. Obtahuje rovné čáry. 

‐ Psychologická oblast: narušena pozornost, potřebuje naprostý klid při činnostech. 

U nich potřebuje strukturované řízení (jasné vymezení a přesný řád). Potřebuje často slyšet 

pochvalu a povzbuzení do další práce. Předměty diferenciuje dle charakteru (velikost, 

barva, tvar). Rád skládá puzzle. S matkou dokáže napodobit říkanky „Paci, paci“, „Vařila 

myšička kašičku“. 

Vstupní pedagogická diagnostika 

RECEPTIVNÍ A EXPRESIVNÍ ŘEČ: 

- reaguje na jednoduché slovní pokyny („Zatleskej.“, „Udělej pápá.“, „Zamávej 

rukou.“, „Zamíchej lžičkou.“), 

- vyhoví pokynům doprovázeným gesty („Pojď sem.“, „Sedni si.“, „Ukliď to.“, „Běž 

čůrat.“, „Vem si boty.“, „Podej mi hrníček.“), 

- reaguje na otázku „Kde je …?“ a ukáže, 

- nerozumí osobním zájmenům a nerozlišuje vlastnictví (moje, tvoje,…), 

- rozlišuje velký, malý, prostorové předložky (před, za, první, poslední, nahoře, 

dole), 

- pozná základní barvy a jejich odstíny, i je pojmenuje, 

- ukáže na pojmenovaná zvířata, 

- diferencuje známé zvuky z okolí (štěkot psa, projíždějící auto,…), rozeznává 

některé zvuky sluchem (zvoneček, vysavač, …), 

- dělí slova na slabiky (vytleskává je), 

- napodobuje opakováním jednotlivá slova,  

- tvoří jednoduché věty, 

- nepoužívá osobní zájmeno „já“, používá vlastní jméno, 

- ve větách nepoužívá zvratná zájmena, 

- řekne krátkou básničku, vypráví naučenou pohádku dle grafického znázornění, 

- pojmenuje domácí zvířata, u většiny zná onomatopia, 

- správně odpočítává číselnou řadu, 
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- otázky tvoří jen použitím tázacího zájmena, 

- neverbální komunikace není rozvinuta, mimika obličeje se změní jen při radosti 

a humorné situaci – náznak úsměvu, gesta nepoužívá,  

- při pozdravu či loučení na upozornění naváže oční kontakt. 

KOGNICE: 

‐ pozoruje pohybující se předměty, 

‐ rozlišuje barvy,  

‐ třídí předměty podle velikosti, barvy i tvaru,  

‐ přiřadí stejné obrázky, 

‐ naslouchá hudbě a zpěvu, 

‐ chápe, k čemu slouží a kam patří části oblečení, chápe účelové spojení dvou 

předmětů (klíč a dveře, CD a přehrávač, …), 

‐ manipuluje s předměty a aktivně je zkoumá, 

‐ skládá obrázky z více částí, složí i jednoduché puzzle, 

‐ u čísel 1 – 5 dokáže přiřadit číslo i počet, 

‐ rozlišuje základní geometrické tvary. 

SEBEOBSLUHA: 

‐ při jídle sedí u stolu, na svoje místo u stolu si donese talíř, hrnek a lžíci, při jídle je 

plně samostatný, 

‐ samostatně se celý svlékne, i oblékne, zaměňuje strany, 

‐ oblečení si uklidí na své místo, 

‐ boty si sám obuje i vyzuje, tkaničky neumí zavázat, 

‐ boty si uklízí na označené místo, 

‐ samostatně používá toaletu, nutná kontrola po stolici, splachuje, 

‐ myje si ruce. 

SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ/EMOCE: 

‐ je schopen krátkého očního kontaktu, 

‐ při adaptaci na prostředí se každé ráno projevuje úzkostná reakce na odchod matky 

ze třídy, 

‐ po odchodu matky pobyt v MŠ bez problémů, 
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‐ vítání i loučení s pedagogickými pracovnicemi probíhá podáním rukou a pohledem 

do očí, 

‐ dotýká se předmětů ve svém okolí, 

‐ rád se přijde přitulit k pedagogickým pracovnicím, 

‐ hraje si sám s mechanickými hračkami a stavebnicemi, 

‐ hračky neuklízí na své místo, 

‐ krátkou dobu se účastní hry s dospělou osobou, 

‐ vyhledává kontakt s dětmi, pozoruje je,  

‐ neví, jak zahájit komunikaci s ostatními, 

‐ na svoje jméno reaguje dle nálady, 

‐ nesouhlas projevuje slovem „Ne“, 

‐ rád poslouchá hudbu a zpěv písní, 

‐ hra na Orfovy nástroje se mu líbí, ovšem na produkci se nepodílí, 

‐ reaguje na vzniklou humornou situaci náznakem úsměvu, 

‐ sociální situace jako je pozdravení, poděkování či žádost není vytvořena, musí být 

na vzniklé situace upozorňován a řízen. 

 

Graf č. 1: Vstupní pedagogická diagnostika - Michal (provedena v září 2012) 

Vysvětlení křivky na grafech vstupní a závěrečné pedagogické diagnostiky: vrcholy křivky jsou body získané 

vyhodnocováním diagnostického materiálu a jsou uvedené v měsících, tzn., že vrchol odpovídá vědomostem 

a dovednostem dítěte v daném měsíci. Přímka udává kalendářní věk dítěte v době výstupní pedagogické 
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diagnostiky zaokrouhlený na celé roky a převedený na měsíce. Z rozdílu mezi body na křivce a na přímce je 

vidět opoždění ku svému chronologickému věku, v rozdílu mezi body na křivkách zísaných v září 2012 

a v lednu 2013 je vidět velikost pokroku. 

Stanovené výchovně vzdělávací cíle pro tento školní rok 

‐ rozvoj pasivní a aktivní slovní zásoby podle tematických okruhů, 

‐ navození správné artikulace hlásek za využití cviků pro rozvoj orofaciální oblasti 

a navození správné artikulace hlásek podle artikulačních okrsků, 

‐ rozvoj správného využití dechu potřebného při mluvě, 

‐ rozvoj komunikace obecně (popis obrázku, vést dialog, navázání kontaktu 

s dospělou osobou i dítětem, stavba věty se zapojením zvratných zájmen), 

‐ rozvoj neverbální komunikace – mimika, gesta, pohled do očí, 

‐ vytleskávání rytmu, 

‐ rozvoj grafomotorické zručnosti, 

‐ rozvoj společensky přijatelného sociálního a prosociálního chování, 

‐ rozvoj kognitivních funkcí (myšlení, vnímání) přiměřený věku dítěte, 

‐ rozvoj pozornosti na vykonávanou činnost, 

‐ rozvoj sebeobslužných činností při oblékání, stolování a v koupelně. 

Vysvětlení výchovně vzdělávacích cílů: výchovně vzdělávací cíle uvádím jako obecné předpoklady rozvoje 

osobnosti dítěte. Vycházejí z diagnostiky a IVP (viz přílohy). Jsou stanoveny na celý školní rok. Průběžně 

dochází k vyhodnocování výsledků vývoje dítěte (pojem závěrečná pedagogická diagnostika jsem použila pro 

účely této práce). Z nich jsou vypracovávány měsíční a následně týdenní plány rozvoje dítěte ve všech 

zkoumaných oblastech (ukázky jsou v příloze). 

Použité metody a postupy, aktivity 

Pro práci s Michalem bylo zvoleno využití metodiky reedukace OVŘ4 a vývojové dysfázie 

podle PhDr. Dany Kutálkové; dechová a artikulační cvičení; rytmická cvičení; metodika 

rozvoje kognitivních funkcí: Filip a metodický materiál Škola před školou I. a II.; 

metodický materiál pro rozvoj grafomotoriky; důsledně využitá metoda strukturovaného 

učení; podpůrné systémy (relaxační prostředky); běžné pomůcky a hračky ve třídě; Metoda 

dobrého startu. 

                                                 
4 Opožděný vývoj řeči 



39 

 

Závěrečná pedagogická diagnostika 

RECEPTIVNÍ A EXPRESIVNÍ ŘEČ: 

‐ pojmenuje činnosti na obrázku i ve skutečnosti, 

‐ používá rozvinutější věty, 

‐ opakuje čísla, která zaslechl, 

‐ zařadí obrázky pod nadřazené výrazy, 

‐ odříká říkanky, 

‐ vypráví pohádku dle vývojového děje, 

‐ informuje o zážitcích ze včerejšího dne, 

‐ krátce vede dialog s dospělou známou osobou. 

KOGNICE: 

‐ uvědomuje si vlastnické náležitosti (moje, tvoje), 

‐ ukáže na tu část, které se předtím dotkla jiná osoba, 

‐ staví most, 

‐ zná, v jakém prostředí žijí zvířata, určí co jezdí po silnici, létá vzduchem, plave na 

vodě či ve vodě, 

‐ zná, z jakého materiálu (dřevo, sklo, plast) jsou věci vyrobeny, 

‐ umí třídit odpad, 

‐ rozlišuje mezi tichou a hlasitou hudbou. 

SEBEOBSLUHA: 

- staví ze stavebnic a neničí to vzápětí, 

- zapíná a rozepíná velké i střední knoflíky, 

- předvádí básničku ostatním, 

- u oblečení rozlišuje mezi přední a zadní stranou, 

- namaže si chléb. 

SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ/EMOCE: 

- stále nerozumí projevu emocí, radost projeví jen v některých případech, 

- hraje si sám nebo s dospělou známou osobou, 

- dětský kolektiv pro hru nevyhledává. 
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Graf č. 2: Závěrečná pedagogická diagnostika – Michal (provedena v lednu 2013) 

Srovnávací analýza 

Porovnáním stavu dítěte v září 2012 a v lednu 2013 je vidět zlepšení ve všech 

oblastech. Nejmarkantnější pokrok je v oblasti řeči a hrubé motoriky. Nejmenší pokrok je 

zaznamenán v oblasti jemné motoriky. 

 

Graf č. 3: Srovnání dovedností na základě hodnocení ze vstupní a závěrečné pedagogické 

diagnostiky – Michal 
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Případová studie č. 2 

Jméno: Patrik 

Rok narození: 2007 

Diagnóza: dětský autismus F 84.0 (porucha vývoje řeči, hyperkinetický syndrom) 

Anamnéza 

Rodová a rodinná situace: V rodině se nevyskytují žádná závažná dědičná onemocnění, 

ani komunikační poruchy. Matka i otec mají dokončené střední odborné vzdělání. Rodiče 

spolu nežijí v jedné domácnosti. Patrik žije sám s matkou. Je jedináček. 

Gravidita + porod: dítě z prvního těhotenství. Otěhotnění přírodní cestou. Porod ve 

40. týdnu. Porodní váha 3250 g, délka 49 cm. Novorozenecká žloutenka neprodělána. 

Přidušen nebyl. 

Zdravotní stránka: vážněji nemocen nebyl. Neměl žádný úraz, nebyl v bezvědomí. Užívá 

trvale léky. Alergie není známa. 

Vývojová a výchovná stránka: spí dle potřeby, udržuje čistotu jen přes den, ale potřebuje 

dozor, nesnadno se odpoutá od matky, v MŠ brečí. Schopen velmi krátkého očního 

kontaktu při vítání a loučení.  

‐ Vývoj řeči: vývoj řeči opožděn v expresivní složce, nekomunikuje. Neverbální 

komunikace chybí, stálý výraz obličeje. Jen při radosti mírný náznak úsměvu. Receptivně 

reaguje na své jméno, nutné opakovaně oslovit, aby zareagoval.  

‐ Lateralita: nevyhraněna. 

‐ Motorika: pohybově i v jemné motorice silně zaostává. Chůze po špičkách, vtáčí 

kolena k sobě, nízký svalový tonus horních končetin. Grafomotoriku a kresbu odmítá. 

‐ Psychologická oblast: silně narušena pozornost, hyperkinetický syndrom ovlivňuje 

celkovou osobnost dítěte. Potřebuje klid při činnostech. U nich potřebuje strukturované 

řízení (jasné vymezení a přesný řád). Předměty diferencuje dle charakteru. MŠ se s matkou 

domluvila na využití komunikačního systému VOKS. 
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Vstupní pedagogická diagnostika 

RECEPTIVNÍ A EXPRESIVNÍ ŘEČ: 

- nemluví, vydává jen určité hlasové projevy, 

- lokalizuje zvuky a otáčí se za nimi, 

- občas imituje zvuky z okolí, 

- reaguje na jednoduché slovní pokyny („Zatleskej.“, „Udělej pápá.“, „Zamávej 

rukou.“, „Ukaž mi bříško.“), 

- vyhoví pokynům doprovázeným gesty („Pojď sem.“, „Sedni si.“, „Ukliď to.“, „Běž 

čůrat.“, „Vem si boty.“, „Podej mi to.“), 

- krátce si prohlíží obrázky v knize a ukazuje na různé obrázky, 

- dotýká se předmětů ve svém okolí, 

- neverbální komunikace není vůbec rozvinuta, má naučené velice krátké navázání 

očního kontaktu při vítání či loučení, 

- mimika obličeje je strnulá,  

- dýchání je povrchní, neumí hospodařit s dechem. 

KOGNICE: 

‐ diferencuje předměty dle barvy, tvaru, velikosti, 

‐ pozoruje předměty v okolí, 

‐ pozná známé osoby, 

‐ krátce sleduje kutálející se balón, 

‐ tahá za sebou hračku na provázku, 

‐ pokouší se čmárat, 

‐ odstraní látku, i hrníček, aby nalezl schovaný předmět, 

‐ napodobuje bouchání kostkami o sebe, 

‐ ukáže základní části těla na panence i na sobě. 

SEBEOBSLUHA: 

‐ při jídle sedí u stolu, na svoje místo si donese talíř, hrnek a lžíci, jí za pomoci lžíce, 

při jídle je samostatný, 

‐ potravu žvýká, 

‐ pije z hrníčku bez pomoci, 
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‐ s pomocí se svlékne, 

‐ oblečení si uklidí na své místo pod dohledem, 

‐ boty si sám vyzuje, 

‐ boty si uklízí na označené místo pod dohledem, 

‐ samostatně používá toaletu, nutná kontrola po stolici, nesplachuje, 

‐ nemyje si ruce, 

‐ potřeba stálé kontroly a dopomoci, 

‐ po upozornění pomáhá dospělému s úklidem hraček. 

SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ/EMOCE: 

‐ je schopen velmi krátkého očního kontaktu, 

‐ při adaptaci se projevuje silná reakce na odchod matky ze třídy, po odchodu matky 

brečí, 

‐ vítání i loučení s pedagogickými pracovnicemi probíhá podáním rukou a pohledem 

do očí, 

‐ na své jméno reaguje, 

‐ nesouhlas projevuje křikem a brekem, 

‐ rád poslouchá hudbu a zpěv písní, 

‐ postává vedle dětí při hře, pozoruje je, 

‐ komunikaci nenavazuje ani nevyhledává. 

 

Graf č. 4: Vstupní pedagogická diagnostika - Patrik (provedena v září 2012) 
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Stanovené výchovně vzdělávací cíle 

‐ rozvoj slovní zásoby a komunikace za pomoci využití náhradního komunikačního 

systému VOKS (postup dle individuálního tempa dítěte), 

‐ rozvoj využití dechu, 

‐ rozvoj artikulace za pomoci cviků pro rozvoj orofaciální oblasti, 

‐ rozvoj svalového tonu, 

‐ rozvoj grafomotorické zručnosti, 

‐ rozvoj společensky přijatelného sociálního a prosociálního chování (podání ruky při 

pozdravu, požádání), 

‐ rozvoj kognitivních funkcí (myšlení, vnímání) přiměřený věku dítěte, 

‐ rozvoj pozornosti na vykonávanou činnost, 

‐ rozvoj sebeobslužných činností při oblékání, stolování a v koupelně. 

Použité metody a postupy, aktivity 

Pro práci s Patrikem bylo zvoleno využití metodiky VOKS (vizuálně obrázkový 

komunikační systém); dechová a artikulační cvičení; rytmická cvičení; metodika rozvoje 

kognitivních funkcí: Filip; metodika pro rozvoj grafomotoriky; důsledně využitá metoda 

strukturovaného učení; podpůrné systémy (obrázkový režim dne, relaxační prostředky); 

běžné pomůcky a hračky ve třídě. 

Závěrečná pedagogická diagnostika 

RECEPTIVNÍ A EXPRESIVNÍ ŘEČ: 

‐ využití náhradního komunikačního systému VOKS, 

‐ vzrostla nepatrně slovní zásoba, 

‐ nezájem komunikovat, obrázky používá jen po upozornění, nabídnutí pamlsku, 

nutný neustálý zásah fyzického asistenta, 

‐ použije větu „Já chci …“ (pod vedením fyzického asistenta), 

‐ občas projevuje přání ukázáním.  

KOGNICE: 

‐ imituje bubnování na bubínek, 

‐ ukáže na obrázku na známé předměty, 
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‐ vkládá předměty do odpovídajících okének. 

SEBEOBSLUHA: 

‐ polévku jí lžící bez vylití, 

‐ splachuje na WC, 

‐ myje si ruce, 

‐ oblékne si kalhoty, 

‐ obuje si boty, bez zavázání tkaniček. 

SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ/EMOCE: 

‐ při adaptaci se projevuje silná reakce na odchod matky ze třídy, do MŠ chodí jen 

zřídka, stále si zvyká na nově vzniklou situaci, po odchodu matky brečí skoro celé 

dopoledne, 

‐ kolébá panenku, mazlí se s ní, 

‐ na požádání se rozdělí s ostatními dětmi. 

 

Graf č. 5: Závěrečná pedagogická diagnostika – Patrik ( provedena v lednu 2013) 
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Srovnávací analýza 

Porovnáním stavu dítěte v září 2012 a v lednu 2013 je vidět zlepšení ve všech 

oblastech. Nejmarkantnější pokrok je v oblasti jemné motoriky. Nejmenší pokrok je 

zaznamenán v oblasti hrubé motoriky. 

 

Graf č. 6: Srovnání dovedností na základě hodnocení ze vstupní a závěrečné pedagogické 

diagnostiky – Patrik
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Případová studie č. 3 

Jméno: Jiří 

Rok narození: 2006 

Diagnóza: dětský autismus (pásmo středně těžké mentální retardace, opožděný vývoj řeči) 

Anamnéza 

Rodová a rodinná situace: V rodině se vyskytuje závažné onemocnění, matka trpí 

schizofrenií. Matka absolvovala základní vzdělání, otec absolvoval střední odborné 

učiliště. Rodiče spolu žijí v jedné domácnosti. Jiří nemá sourozence. 

Gravidita + porod: dítě z prvního těhotenství. Otěhotnění přírodní cestou. Porod ve 

36. týdnu. Porodní váha 2500 g, délka 47 cm. Prodělal novorozeneckou žloutenku, svícení 

modrým světlem. Přidušen nejspíš nebyl (matka neví). Umístěn v inkubátoru z důvodu 

stabilizace.  

Zdravotní stránka: vážněji nemocen nebyl. Prodělal běžná dětská onemocnění. Neměl 

žádný úraz, ani nebyl v bezvědomí. Užívá trvale léky. Má alergii na kyselé okurky. 

Vývojová a výchovná stránka: po obědě nemá potřebu spánku, večer usíná dle potřeby. 

Udržuje čistotu přes den, v noci mívá občasné příhody. Odpoutání od rodičů bez problémů. 

Schopen krátkého očního kontaktu při pozdravu a loučení, nutnost upozornit na něj.  

‐ Vývoj řeči: opožděn vývoj řeči v expresivní složce, nekomunikuje. Receptivně 

reaguje na své jméno, na požádání či pokyn vykoná dané činnosti. Má bohatý zvukový 

repertoár. 

‐ Lateralita: vyhraněna – levák. 

‐ Motorika: pohybově velice šikovný. V jemné motorice mírně zaostává. Při 

grafomotorice a kresbě napodobuje. 

‐ Psychologická oblast: silně narušena pozornost. Potřebuje klid a dostatek času při 

výkonu činností. U nich potřebuje jasné vedení. Předměty diferencuje dle charakteru. 

V MŠ se po domluvě s otcem začal používat systém VOKS. 
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Vstupní pedagogická diagnostika 

RECEPTIVNÍ A EXPRESIVNÍ ŘEČ: 

- pasivní slovní zásoba: bohatší, rozumí běžným pojmům, 

- na své jméno reaguje, 

- lokalizuje zvuky a otáčí hlavu za zvukem, 

- slovní zásoba se pohybuje na úrovni několika zřídka používaných, deformovaných 

a spíše opakujících slov – „Ahoj“, „Dík“ a běžná onomatopia, 

- sám aktivně slova nepoužívá, 

- velice bohatý hlasitý zvukový repertoár – v podobě nesrozumitelných a tlačených 

výkřiků, 

- aktivně nevyhledává komunikaci, 

- neverbální komunikace nekoresponduje se situacemi, 

- při mimice obličeje napodobuje ostatní, 

- používá jen gesta souhlasu a nesouhlasu, vyjádří zavrtěním či pokýváním hlavy. 

KOGNICE/EMOCE: 

‐ psychomotorický vývoj je nevyrovnaný, 

‐ krátkodobá paměť, konkrétní myšlení, 

‐ pozoruje předměty v okolí, 

‐ poznává známé osoby, ukazuje známé osoby na fotografiích, 

‐ sleduje kutálející se balón, 

‐ rád se dívá na svůj obraz v zrcadle, 

‐ tahá ozvučenou hračku za sebou, 

‐ tluče dvěma kostkami o sebe, paličkou bubnuje do bubínku, 

‐ odstraní látku i hrníček, aby našel schovaný předmět, 

‐ spontánně čmárá, dle předlohy namaluje dům, 

‐ obtáhne rovné svislé i vodorovné čáry, kolečka, 

‐ vkládá tvary do příslušných otvorů, 

‐ ukáže hlavu, břicho, nohy a ruce na vlastním těle i na panence, 

‐ ukáže několik pojmenovaných předmětů na obrázku („Ukaž mi …“). 
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SEBEOBSLUHA: 

‐ zachovává osobní čistotu (chodí na záchod bez použití toaletního papíru), nutný 

dohled, v případě skupinové práce si sám o toaletu neřekne, ani nedojde, projevuje 

se u něho silná nervozita, po čase pláč, 

‐ splachuje WC, 

‐ myje si ruce, 

‐ obléká se sám, plete strany (přední a zadní, rub a líc), nutné vedení a kontrola, 

‐ sám si nazuje i vyzuje boty bez zavázání tkaniček, 

‐ při stolování si na svoje místo donese hrníček, talíř a lžíci, jí pouze lžící, 

‐ lžíci drží ve špetce. 

SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ/ STEREOTYPNÍ VZORCE CHOVÁNÍ: 

‐ společenské návyky uplatňuje pouze v nacvičených situacích, 

‐ rozlišuje cizí a známé osoby, 

‐ na veřejnosti se chová přiměřeně,  

‐ má zájem navázat kamarádské vztahy, ale neví jak, 

‐ dobře napodobuje, 

‐ má rád pohybové skupinové hry, 

‐ jednoduchá hra v diádě, 

‐ na požádání se rozdělí s ostatními, 

‐ stereotypně třepe rukama, 

‐ rád otevírá a zavírá dveře (ne na kliku), 

‐ rád pozoruje rotující předměty. 
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Graf č. 7: Vstupní pedagogická diagnostika – Jiří (provedena v září 2012) 

Stanovené výchovně vzdělávací cíle 

‐ rozvoj slovní zásoby a komunikace za pomoci využití náhradního komunikačního 

systému VOKS (podle individuálního tempa dítěte), 

‐ využití metodiky podle PhDr. Dany Kutálkové (podle individuálních schopností 

dítěte), 

‐ navození správné artikulace hlásek pomocí cviků pro rozvoj orofaciální oblasti 

a správné navození hlásek dle artikulačních okrsků, 

‐ rozvoj využití dechu, 

‐ rozvoj svalového tonu na horních i dolních končetinách, 

‐ rozvoj grafomotorické zručnosti, 

‐ rozvoj společensky přijatelného sociálního a prosociálního chování (pozdrav, 

loučení, poděkování, prosba), 

‐ rozvoj kognitivních funkcí (myšlení, vnímání) přiměřený věku dítěte, 

‐ rozvoj pozornosti na vykonávanou činnost, 

‐ rozvoj sebeobslužných činností při oblékání, stolování a v koupelně. 
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Použité metody a postupy, aktivity 

Pro práci s Jiřím bylo zvoleno využití metodiky VOKS (vizuálně obrázkový komunikační 

systém); metodiky reedukace OVŘ a vývojové dysfázie podle PhDr. Dany Kutálkové; 

dechových a artikulačních cvičení; rytmických cvičení; metodiky rozvoje kognitivních 

funkcí: Filip; metodický materiál pro rozvoj grafomotoriky; důsledně využitá metoda 

strukturovaného učení; podpůrných systémů (obrázkový režim dne, relaxační prostředky); 

Metody dobrého startu; běžných pomůcek a hraček ve třídě. 

Závěrečná pedagogická diagnostika 

RECEPTIVNÍ A EXPRESIVNÍ ŘEČ: 

‐ při využití náhradního komunikačního systému VOKS vzrostla slovní zásoba, 

‐ má snahu komunikovat, 

‐ je na úrovni věty: „Já chci …“, vždy chce nějaký pamlsek, 

‐ pomocí obrázků aktivní slovní zásoby dokáže odpovědět, co vidí na obrázku 

(stole,…), 

‐ ukáže na boty, oblečení, jídlo, hračky. 

‐ umí pojmenovat činnosti: jí, sedí, jde, 

‐ na dvou reálných věcech dokáže určit velký a malý, 

‐ zná domácí zvířata a pokouší se vyslovit jejich onomatopia. 

KOGNICE: 

‐ napodobuje používání domácích předmětů a domácích prací (utírání stolu, utírání 

nádobí, zalévání květin, zametání podlahy), 

‐ na sobě i na panence ukáže jednotlivé části obličeje, na trupu ukáže pupík, na rukou 

ukáže prsty, 

‐ ví, k čemu slouží uši, oči, pusa a nos, 

‐ zná význam předložek „na“ a „pod“. 

SEBEOBSLUHA: 

‐ umí si osušit ruce do svého ručníku, 

‐ snaží se jíst vidličkou, ovšem zatím mu jídlo občas padá, 

‐ sám si nalije z konve pití a donese si ho ke stolu, 
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‐ čistí si zuby, nutný dohled, 

‐ sám si umyje obličej, 

‐ na oděvu si sám zapíná velké knoflíky. 

SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ/ STEREOTYPNÍ VZORCE CHOVÁNÍ: 

- na výzvu se rozdělí o sladkosti s ostatními dětmi, 

- rád sleduje děti při hře, 

‐ stereotypní vzorce chování zůstávají stejné jako při počáteční pedagogické 

diagnostice, ovšem na upozornění zanechává činnosti. 

 

Graf č. 8: Závěrečná pedagogická diagnostika – Jiří (provedena v lednu 2013) 

Srovnávací analýza 

Porovnáním stavu dítěte v září 2012 a v lednu 2013 je vidět zlepšení ve všech 

oblastech. Nejmarkantnější pokrok je v oblasti jemné motoriky, dále v oblastech hrubé 

motoriky a řeči. Nejmenší pokrok je zaznamenán v oblasti sebeobsluhy a kognice. 
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Graf č. 9: Srovnání dovedností na základě hodnocení ze vstupní a závěrečné pedagogické 

diagnostiky - Jiří 
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Případová studie č. 4 

Jméno: Tomáš 

Rok narození: 2007 

Diagnóza: dětský autismus F 84.0 (pásmo těžké mentální retardace, porucha vývoje řeči) 

Anamnéza 

Rodová a rodinná situace - V rodině se nevyskytují žádná závažná dědičná onemocnění, 

ani komunikační poruchy. Matka i otec mají středoškolské vzdělání. Rodiče spolu žijí 

v jedné domácnosti. Tomáš je jedináček. 

Gravidita + porod: dítě z prvního těhotenství. Otěhotnění přírodní cestou. Porod 

v 38. týdnu. Porodní váha 2680 g, délka 47 cm. Novorozenecká žloutenka neprodělána. 

Přidušen nebyl. 

Zdravotní stránka: vážněji nemocen nebyl. Neměl žádný úraz, ani nebyl v bezvědomí. 

Trvale užívá léky. Není alergický. 

Vývojová a výchovná stránka: spí dle potřeby, udržuje čistotu, nesnadno se odpoutá od 

matky. 

‐ Vývoj řeči: opožděn vývoj řeči v expresivní složce, aktivní slovní zásoba činí 

5 slov. Do roka běžný vývoj, používal několik slov, po druhém roce řeč začala stagnovat. 

Poslední dobou začíná znovu pár slov používat. Neverbální komunikace totálně chybí. 

Doma momentálně využívají podpůrný komunikační systém – piktogramy. V MŠ se rodiče 

domluvili na využívání komunikačního systému VOKS a ten budou využívat i v domácím 

prostředí. 

‐ Lateralita: vyhraněna - levák. 

‐ Motorika: pohybově šikovný, ovšem nerozumí reálnému nebezpečí, v jemné 

motorice lehce zaostává. Grafomotoriku a kresbu odmítá. 

‐ Psychologická oblast: narušena pozornost, potřebuje klid při aktivitách. U nich 

potřebuje strukturované řízení (jasné vymezení a přesný řád). Předměty diferencuje dle 

charakteru (velikost, barva, tvar). Rád skládá puzzle a hraje si s didaktickými hrami Logico 

primo. 
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Vstupní pedagogická diagnostika 

RECEPTIVNÍ A EXPRESIVNÍ ŘEČ: 

- reaguje na slovní pokyn „Zatleskej.“, „Udělej pápá.“, rozumí běžným pokynům 

doprovázeným gesty („Pojď sem.“, „Sedni si.“, „Ukliď to.“, „Běž čůrat.“, „Vem si 

boty.“), reaguje na ně, chybí napodobovací reflex, 

- pro vyjádření přání a potřeb používá opakovaně zvuk „Tu“, u jídla opakuje „Ham“, 

občas zdvojuje slabiku „Ma“. Aktivní slovní zásoba je velice malá, komunikaci 

sám nevyhledává, 

- dítě se hodně zajímá o zvukové hračky, Orffovy hudební nástroje, relaxační 

kuličkový bazén, 

- problematická je obecně pozornost a schopnosti motorické (obratnost, jemná 

motorika, grafomotorika a kresba, tužku nedrží dobře, je levák). 

KOGNICE: 

‐ pozoruje pohybující se předměty, 

‐ rozlišuje barvy, 

‐ třídí předměty podle velikosti, barvy i tvaru, 

‐ přiřadí stejné obrázky, 

‐ naslouchá hudbě a zpěvu, 

‐ chápe, k čemu slouží a kam patří části oblečení, chápe účelové spojení předmětů. 

SEBEOBSLUHA: 

‐ při jídle sedí u stolu, na nalepené prostírání na stole si donese talíř, hrnek a lžíci, 

‐ jí pouze suché pečivo, 

‐ krmit se dá jen od matky, 

‐ pije z vlastní láhve, 

‐ samostatně se celý svlékne, 

‐ obleče si sám trenýrky, kalhoty i boty, 

‐ boty si uklízí na označené místo, 

‐ samostatně používá toaletu, nutná kontrola po stolici, splachuje WC. 
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SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ/EMOCE/STEREOTYPNÍ VZORCE CHOVÁNÍ: 

‐ při adaptaci se projevila silná reakce na nepochopenou změnu prostředí trvající tři 

dny, od té doby návštěva zařízení bez problémů, 

‐ nosí u sebe několik CD disků navlečených na prstě a láhev, které nikdy neodkládá 

a je na ně pevně fixován, 

‐ hraje si sám s mechanickými hračkami a stavebnicemi – hru denně opakuje, 

‐ hračky uklízí na své místo, 

‐ hru s dospělým snese jen velmi krátce, 

‐ na své jméno nereaguje, 

‐ nesouhlas projevuje křikem a pláčem, 

‐ dá se utěšit přitulením a hlazením, 

‐ při odchodu z MŠ se loučí podáním ruky a pusou, 

‐ líbí se mu pobyt v kuličkovém bazénu, 

‐ při hře na kytaru je zřetelný mírný úsměv. 

 

Graf č. 10: Vstupní pedagogická diagnostika – Tomáš (provedena v září 2012) 

Stanovené výchovně vzdělávací cíle 

‐ rozvoj slovní zásoby a komunikace za pomoci využití náhradního komunikačního 

systému VOKS (podle individuálního tempa dítěte), 
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‐ rozvoj využití dechu a cviky pro rozvoj orofaciální oblasti, 

‐ rozvoj grafomotorické zručnosti, 

‐ rozvoj společensky přijatelného sociálního a prosociálního chování, 

‐ rozvoj kognitivních funkcí (myšlení, vnímání) přiměřený věku dítěte, 

‐ rozvoj pozornosti na vykonávanou činnost, 

‐ rozvoj sebeobslužných činností při oblékání, stolování a v koupelně. 

Použité metody a postupy, aktivity 

Pro práci s Tomášem bylo zvoleno využití metodiky VOKS (vizuálně obrázkový 

komunikační systém); dechová a artikulační cvičení; rytmická cvičení; metodika rozvoje 

kognitivních funkcí: Filip; metodický materiál pro rozvoj grafomotoriky; důsledně využitá 

metoda strukturovaného učení; podpůrné systémy (obrázkový režim dne, relaxační 

prostředky); běžné pomůcky a hračky ve třídě. 

Závěrečná pedagogická diagnostika 

RECEPTIVNÍ A EXPRESIVNÍ ŘEČ: 

‐ využití náhradního komunikačního systému VOKS, vzrostla slovní zásoba, 

‐ komunikaci sám dobrovolně nevyhledává, 

‐ projevuje krátkodobý zájem o knihy, prohlíží si obrázky, 

‐ na přání ukáže na panence jednu část těla, břicho, 

‐ dle slovní zásoby pojmenuje známé předměty („Co to je?“). 

KOGNICE: 

‐ poznává předměty kolem sebe, 

‐ napodobuje bubnování do bubínku a napodobuje bouchání dvěma kostkami o sebe, 

‐ snaží se čmárat, 

‐ psací náčiní drží špatně. 

SEBEOBSLUHA: 

‐ pije z hrníčku s pomocí, 

‐ na žádost pomáhá s úklidem hraček, 

‐ obuje si i vyzuje boty, bez zavazování a rozvazování tkaniček.  
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SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ/EMOCE/STEREOTYPNÍ VZORCE CHOVÁNÍ: 

‐ kolébá panenku, mazlí se s panenkou, 

‐ hraje si v přítomnosti ostatních dětí, ale stále ne s nimi, 

‐ stereotypní vzorce chování stále přetrvávají, ovšem nechá se přemluvit, aby CD 

i lahev na krátkou dobu odložil. 

 

Graf č. 11: Závěrečná pedagogická diagnostika Tomáš (provedena v lednu 2013) 

Srovnávací analýza 

Porovnáním stavu dítěte v září 2012 a v lednu 2013 je vidět zlepšení ve všech 

oblastech. Nejmarkantnější pokrok je v oblasti jemné motoriky a hrubé motoriky, dále 

v oblastech řeči a kognice. Nejmenší pokrok je zaznamenán v oblasti sebeobsluhy. 
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Graf č. 12: Srovnání dovedností na základě hodnocení ze vstupní a závěrečné pedagogické 

diagnostiky - Tomáš 
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Případová studie č. 5 

Jméno: Jan 

Rok narození: 2009 

Diagnóza: dětský autismus F 84.0 (pásmo středně těžké až těžké mentální retardace) 

Anamnéza 

Rodová a rodinná situace: v rodině se nevyskytují žádná závažná dědičná onemocnění, 

komunikační porucha se vyskytuje u bratrance z otcovy strany. Matka absolvovala 

vysokoškolské vzdělání, otec absolvoval středoškolské vzdělání. Rodiče spolu žijí v jedné 

domácnosti. Jan má sestru, dvojče se stejnou diagnózou. 

Gravidita + porod: dítě z prvního těhotenství, dvojče. Otěhotnění umělou cestou. Matka 

prodělala těhotenskou cukrovku. Porod v 36. týdnu. Porodní váha 2330 g, délka 44 cm. 

Novorozenecká žloutenka neprodělána. Přidušen nebyl. Umístění v inkubátoru z důvodu 

stabilizace. 

Zdravotní stránka: vážněji nemocen nebyl. Neměl žádný úraz, nebyl v bezvědomí. Užívá 

léky a chlorelu. 

Vývojová a výchovná stránka: od kojeneckého věku je spíše klidný, spánek běžný jako 

u dětí ve stejném věku, problém s jídlem a pitím. Stále neudržuje čistotu, ani přes den. 

‐ Vývoj řeči: v prvních 6. měsících broukal jen zřídka, žvatlání ve formě zdvojování 

slabik se postupně rozvíjelo až do 2 let. Ve 4 letech používá svůj slovník, který směřuje 

i k druhým lidem. Slovní zásoba činí asi 5 slov. Porozumění je velice problematické, 

potřebuje názorné předvedení i u základních slov. 

‐ Lateralita: nevyhraněn. 

‐ Motorika: cvičena Vojtova metoda do 8 měsíců. Lezl asi od 8 měsíce, samostatná 

chůze asi od 12 měsíců. 

‐ Psychologická oblast: narušena pozornost, uvěznění ve svém světě, samotář. 

Předpokládané intelektové schopnosti jsou odpovídající věku dítěte. 

‐ Sociální kontakt: vázne. V rámci rodiny oční i fyzický kontakt přiměřený. 

K ostatním lidem mimo rodinu je velice zdrženlivý. Chování je nepředvídatelné, spíše 
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převažuje ignorování lidí. Zájmy nesdílí ani v rámci rodiny. Má rád škádlivé hry, poslech 

hudby. Nenapodobuje ostatní při činnostech ani hře. Sdílí radost s ostatními, raduje se při 

příchodu sestry. 

Vstupní pedagogická diagnostika 

RECEPTIVNÍ A EXPRESIVNÍ ŘEČ: 

- na své jméno nereaguje, 

- běžným pokynům nerozumí, pokud nejsou doprovázeny názorným předvedením, 

- nelokalizuje zvuky a neotáčí hlavu za zvukem, 

- slovní zásoba se pohybuje na úrovni několika zřídka používaných slov, 

- sám aktivně slova nepoužívá, 

- má svůj žargón, 

- projev neverbální komunikace chybí. 

KOGNICE: 

- psychomotorický vývoj je nevyrovnaný, 

- napodobuje bouchání dvěma kostkami o sebe, 

- pozoruje předměty ve svém okolí (ve třídě, v šatně, na zahradě). 

SEBEOBSLUHA: 

- na toaletě je nesamostatný, neudržuje čistotu, nosí pleny, 

- oblékání toleruje, potřebuje pomoc, 

- sám by se na slovní výzvu neustrojil, 

- boty si nenazuje, ani nevyzuje, 

- potřebuje asistenci při jídle, je krmen, jí jen polévku, 

- pije jen jablečný mošt ze své lahve. 

SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ/ EMOCE/ STEREOTYPNÍ VZORCE CHOVÁNÍ: 

‐ nevyhledává kontakt s dětmi ani s dospělými, 

‐ nenaváže oční kontakt, 

‐ navázat sociální kontakt je pro něho ve třídě téměř nemožné, 

‐ je velice zdrženlivý ke skupině, jedná se až o úplnou ignoranci, 
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‐ delší dobu si zvyká na sociální kontakt v MŠ, po adaptaci na prostředí rád pozoruje 

děti z ústranní, 

‐ emoce dává najevo občas, především radost z úspěchu,  

‐ pozná blízké osoby, především sestru, reaguje radostí, 

‐ nehraje si s hračkami, jen s nimi manipuluje, vytváří hromádky dle charakteru 

předmětů v jeho dosahu, 

‐ rád poslouchá zpěv a hudbu, 

‐ má rád houpání v zavěšené látkové houpačce, uklidňuje ho to, 

‐ stereotypně poskakuje a třepe rukama při projevu radosti, má tendence otevírat 

a zavírat dveře, rád pozoruje rotující předměty, od nich je nesnadné převést 

pozornost jinam. 

 

Graf č. 13: Vstupní pedagogická diagnostika - Jan (provedena v září 2012) 

Stanovené výchovně vzdělávací cíle 

‐ rozvoj slovní zásoby a komunikace za pomoci využití náhradního komunikačního 

systému VOKS (podle individuálního tempa dítěte), 

‐ rozvoj využití dechu a využití cviků pro rozvoj orofaciální oblasti, 

‐ rozvoj grafomotorické zručnosti, 

‐ rozvoj společensky přijatelného sociálního a prosociálního chování (zdravení), 
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‐ rozvoj kognitivních funkcí (myšlení, vnímání) přiměřený věku dítěte, 

‐ rozvoj pozornosti na vykonávanou činnost, 

‐ rozvoj sebeobslužných činností při oblékání, stolování a v koupelně, 

‐ rozvoj kompetence chodit na WC. 

Použité metody a postupy, aktivity 

Pro práci s Janem bylo zvoleno využití metodiky VOKS (vizuálně obrázkový komunikační 

systém); dechová a artikulační cvičení; rytmická cvičení; metodika rozvoje kognitivních 

funkcí: Filip; metodický materiál pro rozvoj grafomotoriky; důsledně využitá metoda 

strukturovaného učení; podpůrné systémy (obrázkový režim dne, relaxační prostředky); 

běžné pomůcky a hračky ve třídě. 

Závěrečná pedagogická diagnostika 

RECEPTIVNÍ A EXPRESIVNÍ ŘEČ: 

‐ při využití náhradního komunikačního systému VOKS minimálně vzrostla jeho 

slovní zásoba, 

‐ nevyhledává komunikaci, žije ve svém světě, 

‐ stále na úrovni výběru z libé a nelibé věci, 

‐ na výzvu ukáže na jednu část lidského těla (ruka), 

‐ velice krátkou dobu si prohlíží volné listy s obrázky. 

KOGNICE: 

- vadně drží psací náčiní, 

- čmárá, 

- na přání ukáže na matku a sestru, 

- má radost, když je vidí, 

- imituje bubnování na buben. 

SEBEOBSLUHA: 

‐ stále vykonává potřebu do plen, 

‐ pije jen z vlastní lahve, svůj džus, 

‐ nechce přijímat potravu, 

‐ s malou pomocí si dokáže sundat ponožky, 
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‐ s pomocí se vyzuje i svlékne při příchodu z pobytu venku, nutný dohled. 

SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ/EMOCE/STEREOTYPNÍ VZORCE CHOVÁNÍ: 

‐ uposlechne jednoduché, jednoznačné příkazy („Vezmi si …“, „Pojď.“). 

 

Graf č. 14: Závěrečná pedagogická diagnostika -Jan (provedena v lednu 2013) 

Srovnávací analýza 

Porovnáním stavu dítěte v září 2012 a v lednu 2013 je vidět zlepšení ve všech 

oblastech. Nejmarkantnější pokrok je v oblasti jemné motoriky, dále v oblastech řeči, 

kognice a sebeobsluhy. Pokrok není v oblasti hrubé motoriky. 
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Graf č. 15: Srovnání dovedností na základě hodnocení ze vstupní a závěrečné pedagogické 

diagnostiky – Jan 
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Případová studie č. 6 

Jméno: Marián 

Rok narození: 2008 

Diagnóza: dysfázie smíšeného typu 

Anamnéza 

Rodová a rodinná situace: V rodině se nevyskytují žádná závažná dědičná onemocnění, 

ani komunikační poruchy. Matka absolvovala středoškolské vzdělání, otec absolvoval 

vysokoškolské vzdělání. Rodiče spolu nežijí v jedné domácnosti od 2 let věku Mariána. 

Matka žije v rodinném domě se svými rodiči. Marián je prvorozeným synem a sourozence 

nemá. 

Gravidita + porod: dítě z prvního těhotenství. Otěhotnění proběhlo přírodní cestou. Porod 

byl ve  39. týdnu vyvolán z důvodu předpokládaného velkého plodu. Porodní váha byla 

3650 g a délka 53 cm. Při porodu nebyl přidušen. Novorozeneckou žloutenku neprodělal. 

Zdravotní stránka: nebyl vážněji nemocen, ve třech letech prodělal plané dětské neštovice. 

Doposud neměl žádný úraz, ani nebyl v bezvědomí. Trvale neužívá žádné léky. Alergický 

není. Matka mu každý den podává preventivně vitamíny (Marťánci). 

Vývojová a výchovná stránka: asi od dvou let nemá potřebu chodit po obědě spát, asi od 

2 ½ let udržuje čistotu, i v noci. Jako kojenec a batole byl velice hodný, matka o něm téměř 

nevěděla. Velice snadno se odpoutá od matky. Začíná být vybíravý v jídle, má rád jen 

maso. Momentálně jsou jeho vzrůst i hmotnost vyšší než u průměrné populace v jeho věku. 

‐ Vývoj řeči: je značně opožděn vývoj řeči v expresivní složce, ovšem jeho zvukový 

repertoár je značně bohatý. Občas používá svoje slova. 

‐ Respirační oblast: dýchá pouze do hrudníku (hrudník je stále v nádechovém 

postavení), dýchá povrchně a zrychleně. 

‐ Motorika: pohybově je šikovný, v jemné motorice však zaostává. Co se týká 

motoriky mluvidel, vázne mimika a pohyby jazyka. 

‐ Lateralita: nevyhraněn (spíše pravák). 

‐ Psychologická oblast: narušena pozornost (ADD), hyperaktivita (ADHD), zjevně 

vyšší hodnota IQ, samotář. 
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Vstupní pedagogická diagnostika 

RECEPTIVNÍ A EXPRESIVNÍ ŘEČ: 

- má bohatší pasivní slovní zásobu, 

- rozumí běžným pokynům, reaguje na ně, 

- aktivní slovní zásoba je menší, ale dobře si pamatuje nová slova, 

- vytváří jednoduché věty: podstatné jméno + sloveso, 

- rozumí jednoduché otázce: „Kdo je to?“, „Jak se jmenuješ?“, 

- sám otázky neklade, 

- komunikaci sám nevyhledává, 

- artikulačně je řeč přiměřena věku, 

- zajímá se hodně o knihy a obrázky, zvukové hračky, Orffovy hudební nástroje, 

- oblíbené jsou hudebně pohybové hry, říkadla, relaxační kuličkový bazén, 

- lze ho motivovat odměnou: hudební hračka, bazén, sladkost, 

- má dobrou sluchovou paměť, správně rytmizuje, 

- napodobovací reflex je zachován. 

KOGNICE: 

- zná všechny základní barvy, 

- zná své jméno, sebe začíná označovat jako“ já“, 

- chápe rozdíly mezi pohlavím: kluk – holka, 

- zná všechna písmena abecedy, 

- ukáže jednotlivé části těla a některé i slovně označí, 

- pojmenuje domácí zvířata a ví, jaké zvuky vydávají, 

- umí číselnou řadu 1 – 20 a základní početní operace + , - , 

- pojmenuje základní potraviny, oblečení, hračky, nábytek, věci v přírodě, 

- třídí podle zadané vlastnosti, 

- opakuje jednoduché algoritmy, 

- umí jednoduchá říkadla a pokouší se zpívat písně, 

- problematická je obecně pozornost a schopnosti motorické (obratnost, jemná 

motorika, grafomotorika a kresba, tužku nedrží dobře, je pravák). 
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SEBEOBSLUHA: 

- sám jí lžicí, v jídle značně vybíravý, většinou nedojídá, má oblíbené maso, nádobí 

si připraví a po jídle sklidí, od jídla neodbíhá, 

- pije z hrnečku, 

- dokáže se sám obléknout i svléknout, své věci pozná, na upozornění si je ukládá na 

své, značkou označené místo, 

- osobní hygienu zachovává. 

SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ/EMOCE: 

- snadno se odloučí od rodičů, 

- hraje si většinou samostatně, oblíbená má auta, stavebnice, mozaiky, knihy, 

zvukové hračky, 

- zrakový kontakt nevyhledává, ale udrží, 

- dokáže pozdravit a na pokyn poprosí a poděkuje, 

- navázat vztah s dětmi neumí, ale jejich přítomnost snáší, hračky půjčit nechce, 

o cizí požádat neumí – vezme si je, 

- projevuje základní city, rozumí výrazné mimice a gestům, 

- dohodnutá pravidla a pokyny respektuje pouze malou chvíli, 

- změny v denním režimu mu nedělají potíže, 

- pracovní návyky nemá osvojené, k dokončení činnosti je nutná neustálá motivace, 

u jedné činnosti vydrží malou chvíli, 

- do společných her se zapojí. 



69 

 

 

Graf č. 16: Vstupní pedagogická diagnostika - Marián (provedena v září 2012) 

Stanovené výchovně vzdělávací cíle pro tento školní rok 

- rozvoj pasivní a aktivní slovní zásoby podle tematických okruhů (viz příloha), 

- navození správné artikulace za využití cviků pro rozvoj orofaciální oblasti 

a navození správné artikulace hlásek podle artikulačních okrsků, 

- rozvoj správného využití dechu potřebný při mluvě, 

- rozvoj komunikace obecně (reakce na otázky, popis obrázku, požádat o něco, 

konstatovat danou skutečnost), 

- rozvoj grafomotorické zručnosti – vodorovné a svislé čáry, kolečka, jednoduchá 

lidská postava, 

- rozvoj společensky přijatelného sociálního a prosociálního chování (zdravení, 

poděkování a požádání), 

- rozvoj kognitivních funkcí (myšlení, vnímání) přiměřený věku dítěte, 

- rozvoj pozornosti na vykonávanou činnost, 

- rozvoj sebeobslužných činností při oblékání, stolování (použití vidličky) 

a v koupelně (mytí rukou, mytí obličeje, mytí zubů, splachování po vykonané 

potřebě). 

 



70 

 

Použité metody a postupy, aktivity 

Pro práci s Mariánem bylo zvoleno využití metodiky pro nácvik řečových dovedností pro 

děti s opožděným vývojem řeči podle knihy PhDr. Dany Kutálkové; dechová a artikulační 

cvičení; rytmická cvičení; metodika DOV (materiál nácviku jednotlivých dílčích funkcí); 

metodický materiál: Předcházíme poruchám učení; metodika rozvoje kognitivních funkcí: 

Filip; metodický materiál pro rozvoj grafomotoriky; důsledné využití metody 

strukturovaného učení; podpůrné systémy (obrázkový režim dne, relaxační prostředky); 

běžné pomůcky a hračky ve třídě. 

Závěrečná pedagogická diagnostika 

RECEPTIVNÍ A EXPRESIVNÍ ŘEČ: 

- artikulační cviky orofaciální oblasti: zvládá soubor všech cviků, 

- pasivní slovní zásoba: zvířata, ovoce, zelenina, potraviny, dopravní prostředky, 

rodinní příslušníci, 

- aktivní slovní zásoba: výše jmenované okruhy, využívá ve 3. fázi nácviku dle 

metody OVŘ (To je…), 

- rytmizuje slova, spojuje slova stejného druhu, 

- tvoří jednoduché věty: substantivum + verbum, 

- používá otázky „Co dělá?“, „Co?“, „Kdo?“, „Kde?“, 

- používá slova - Mám – nemám, chci – nechci, 

- pamatuje si jednoduché říkanky. 

KOGNICE: 

- orientuje se v prostorových předložkách: nahoře - dole, vpředu - vzadu, nad - pod, 

první - poslední, 

- umí ukázat svůj věk, 

- pozná volně žijící zvířata, 

- rozumí významu číslice 1 a 2, na prstech počítá do 3, 

- přiřadí k sobě dvojice obrázků, 

- ví, k čemu slouží oblečení, co se jí, …, 

- dokáže ukázat na tu část těla, které se dotkla jiná osoba. 
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SEBEOBSLUHA: 

- umí si dát věci na své místo bez upozornění a dohledu, 

- zapíná a rozepíná velké knoflíky, 

-  zapíná i rozepíná zip, 

- češe se, 

- samostatně umí použít toaletu, 

- čistí si samostatně zuby, 

- začíná používat příbor, 

- umí se vysmrkat. 

SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI/EMOCE: 

- zdraví „Ahoj“, děkuje, prosí na upozornění. 

 

Graf č. 17: Závěrečná pedagogická diagnostika – Marián (provedena v lednu 2013) 

Srovnávací analýza: 

Porovnáním stavu dítěte v září 2012 a v lednu 2013 je vidět zlepšení ve všech 

oblastech. Nejmarkantnější pokrok je v oblasti jemné motoriky, dále v oblastech kognice 

a sebeobsluhy. Menší pokrok je zaznamenán v oblasti řeči a hrubé motoriky. 
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Graf č. 18: Srovnání dovedností na základě hodnocení ze vstupní a závěrečné pedagogické 

diagnostiky – Marián 
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4.5 Analýza výsledků šetření 

Výzkumné šetření ukázalo několik skutečností: 

První skutečností je, že při pečlivé, systematické a důsledné práci a dodržování 

stanovených metod dochází ke zlepšení v jednotlivých oblastech. To je zřejmé z grafů č. 3, 

6, 9, 12, 15, 18, kde je znázorněno, jak dalece je dítě ve vývoji opožděno oproti svým 

intaktním vrstevníkům, a přitom jaký pokrok udělalo za sledované období. Z těchto grafů 

lze i odvodit, co můžeme udělat, abychom vývoj dítěte dále pozitivně ovlivňovali. 

Další skutečností vyplývající z mé práce je, že u sledovaných dětí se vyskytly 

symptomatické poruchy, které jsou popisovány v odborné literatuře jako typické pro děti 

s kombinovaným postižením. 

Vyplývá to z  tabulky č. 1 - viz příloha č. 1, která udává výčet možných narušení 

komunikační schopnosti popisovaných v odborné literatuře u postižení vyskytujících se ve 

sledovaném vzorku a křížkem je vyjádřeno, zda se skutečně vyskytlo v rámci mého šetření. 

Z tabulky č. 2 - viz příloha č. 2, která uvádí metody použité u jednotlivých dětí, je vidět 

propojenost diagnóz vývojové dysfázie a dětského autismu. U všech dětí je problém 

s navázáním komunikace, s malou slovní zásobou, uzavřeností ve svém světě, 

nepochopením sociálních skutečností a následným projevem negativního chování. Většinu 

výchovně vzdělávacích metod lze použít u obou typů diagnóz s přihlédnutím 

k individuálním schopnostem dítěte. Pokrok v jednotlivých oblastech ovšem závisí na dané 

diagnóze. 

Doporučení pro praxi: 

- striktní dodržování režimu dne, 

- rozšíření využití symbolů při aktivitách (při jídle, hře, při pobytu venku, 

v tělocvičně, v divadle apod.), 

- zlepšit spolupráci a komunikaci s poradenskými institucemi, 

- větší zapojení rodičů do výchovně vzdělávacího procesu. 
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Závěr 

Tato práce se zabývala rozvojem komunikace u dětí s kombinovaným postižením 

v předškolním zařízení. Výzkumné šetření ukázalo, že dlouhodobá, systematická, pečlivá 

a důsledná práce všech zainteresovaných činitelů (děti, rodiče, pedagogičtí pracovníci 

a pracovníci poradenských zařízení) vede ke zlepšení nejen v oblasti řeči, ale také 

i v oblasti myšlení, vnímání, hrubé a jemné motoriky. 

Z výzkumu vyplývá, že pokud jsou dobře stanoveny a striktně dodržovány postupy, 

metody a zásady při práci, dobře proveden IVP, děti pravidelně navštěvují MŠ, rodiče 

s nimi pracují i doma a poradenská zařízení kontrolují a nastavují nové směry, dochází 

k rozvoji osobnosti dítěte s kombinovaným postižením. 

Realizovaný výzkum zjistil, jaké druhy narušené komunikační schopnosti se vyskytují 

u dětí s kombinovaným postižením. V oblasti výskytu se prokázala propojenost mezi teorií 

a praxí. Dále se potvrdila důležitost vhodně sestavené logopedické intervence u dětí 

s kombinovaným postižením v předškolním zařízení a důležitost spolupráce odborných 

institucí s předškolním zařízením. 

Dalo by se obecně shrnout, že bez kladného přístupu rodičů a jejich pozitivního zájmu 

o výchovně vzdělávací proces, dobře provedené pedagogické diagnostiky a následného 

propracování individuálního výchovně vzdělávacího plánu, vhodně vybraných 

a stanovených metod práce a podpory a bez pomoci odborných institucí by intervence 

nedosahovala potřebných stanovených edukačních cílů. 
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